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BETTER YOU DLUX 1000 WITAMINA D W SPRAYU, 15ML
 

cena: 55,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent better you

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

 DLUX 1000 Witamina D w sprayu (wystarcza na 3 miesiące)
Suplement Diety

W miarę badań nad witaminą D okazuje się, że jest jedną z najważniejszych witamin. Jest pomocna w utrzymaniu mocnych kości i
zębów oraz ważna dla naszego układu odpornościowego.

DLUX 1000 Witamina D w sprayu firmy BetterYou to gwarantowana ilość 1000IU w każdym pojedynczym sprayu. Posiada naturalny
miętowy smak.

Witamina DLUX 1000 firmy BetterYou posiada klinicznie udowodnioną skuteczność popartą badaniami Uniwersytetu Cardiff.

Jak wiadomo witamina D jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach, dlatego też formuła Witaminy DLUX 1000 została opracowana na
bazie oleju kokosowego - przez co zwiększa się jej przyswajalność. Olej kokosowy jest zawieszony w roztworze przy zastosowaniu
lecytyny słonecznikowej przez co jest zapewniony doskonały, równomierny rozkład od pierwszego do ostatniego sprayu.

Dzięki aplikacji bezpośrednio do jamy ustnej (najlepiej pod język) witamina DLUX1000 jest bezpośrednio wchłaniana przez błonę
śluzową do układu krwionośnego, zamiast być przetwarzana przez układ trawienny. Gwarantuje to brak strat podczas procesu
absorpcji.

Natomiast proces mikro-emulsyfikacji zapewnia wielkość cząstek odpowiednią do jak najlepszego przyswojenia przez błonę śluzową w
jamie ustnej. Ponieważ nasz układ trawienny nie zawsze jest w najlepszej formie DLUX 1000 w sprayu omija go oferując najlepszy,
możliwy sposób wchłaniania.
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Dlaczego suplementacja podjęzykowa BetterYou?

unikalna forma sprayu
gwarantowana najwyższa przyswajalność*
witaminy dostarczane bezpośrednio do układu krwionośnego
wygoda, uniwersalność
100% naturalnych składników
wyprodukowane w Wielkiej Brytanii

*School of Pharmacology, Cardiff University . Mrs Z Hassanali, Dr D M Houston& Dr C Heard 2011

Sposób użycia:
Raz na dobę jedna aplikacja (naciśnięcie pompki) bezpośrednio do ust (pod język) lub na wewnętrzną stronę policzka. Wstrząsnąć przed
każdym użyciem

UWAGI:
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przed zażyciem preparatu przez kobiety w
ciąży i karmiące piersią skonsultować się z lekarzem. Nie stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego
składników.

Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia.

Produkt nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego – odpowiedni dla Wegetarian.

Przechowywanie:
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać z dala od bezpośredniego
promieniowania słonecznego w temperaturze poniżej 30°C.

Składniki:
woda, substancja słodząca (ksylitol), substancja zagęszczająca (guma akacjowa, lecytyna słonecznikowa), średniołańuchowe kwasy
tłuszczowe, substancja konserwująca (sorbinian potasu), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), olejek miętowy, cholekalcyferol
(witamina D3).

Dzienna porcja (1 aplikacja) zawiera:
Witamina D3 25ug (1000IU) - 500%RWS

RWS - Referencyjna wartość spożycia
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