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ZDROWY WIKING 60 KAPSUŁEK
 

cena: 65,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent biomed-pharma polska

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

ZDROWY WIKING jest najwyższej jakości suplement diety przygotowany głównie, lecz nie tylko w trosce o prawidłowy rozwój dzieci i
młodzieży, szczególnie w okresie szybkiego wzrostu nastolatków. Suplement produkowany jest w Norwegii przez firmę Pharmatech AS.

Należy pamiętać, iż normy jakościowe, ilościowe i higieniczne w Norwegii są o wiele ostrzejsze od polskich. Każdorazowo, po
wyprodukowaniu partii towaru, jest ona poddawana wyjątkowo dokładnym badaniom laboratoryjnym na obecność wszelkich
niekorzystnych związków oraz każdorazowo badana jest poprawność składu. Gwarantuje to pełne bezpieczeństwo przyjmowania
naszych produktów i pewność, że znajduje się w nich to i tylko to co jest wyszczególnione w opisie składników.

Pharmatech AS, posiada certyfikat Norweskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności "Mattilsynet" potwierdzający, że spełnia warunki
zgodnie z przepisami dotyczącymi żywności obowiązującymi w Norwegii i dostała numer zatwierdzenia ØF 468 (oznaczenie znajduje się
na każdym opakowaniu). Certyfikat został wydany bezterminowo. Dodatkowo działalność produkcyjna podlega nadzorowi inspektorów
działających z ramienia Norweskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Zdrowy Wiking składa się ze świeżego, nierafinowego oleju (tranu), bogatego w kwasy Omega 3, pozyskiwanego z dziko żyjącego
dorsza oraz witamin K2 (mk7), D3 oraz C, wszystkie naturalnego pochodzenia.

Spożywanie kwasów DHA przyczynia się do prawidłowej pracy mózgu i prawidłowego widzenia.*

Spożywanie kwasów EPA i DHA przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania serca.*

Witamina D pomaga w:

prawidłowym wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia i fosforu,
utrzymywaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi,
utrzymaniu zdrowych kości,
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
utrzymaniu zdrowych zębów i prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Witamina K pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjny i utrzymaniu zdrowych kości oraz przyczynia się do prawidłowego
krzepnięcia krwi.

Witamina C przyczynia się do:
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utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego i zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Ponadto pomaga w prawidłowym:

funkcjonowaniu układu nerwowego i odpornościowego a także pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

*Korzystne działanie występuje przy łącznym spożyciu 250mg kwasów DHA dziennie.
* Korzystne działanie występuje przy łącznym spożyciu 250 mg kwasów DHA i EPA dziennie

Wartość odżywcza w 2 Kapsułkach
Tran (w tym omega3) 1000mg (230mg)
Witamina K2 200mcg
Witamina D3 80mcg
Witamina C 100mg

Sposób użycia:

Suplement Zdrowy Wiking należy spożywać w ilości dwóch kapsułek dziennie, najlepiej w trakcie śniadania, popijając przynajmniej jedną
szklanką wody. Dzieci między 3 a 12 rokiem życia powinny spożywać jedną kapsułkę dziennie.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

