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EstroVita Immuno Kids Omega 3-6-9 cytrynowa 150ml
 

Cena: 53,80 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo EstroVita

Opis produktu
 

EstroVita Immuno Kids Omega 3-6-9 z witaminami A,D,E, K smak cytrynowy 150ml

EstroVita Immuno Kids – dla naturalnej odporności dzieci.

W okresie zwiększonego ryzyka infekcji, niezwykle istotne jest, aby dostarczyć organizmowi Twojego dziecka odpowiednich składników.
EstroVita Immuno Kids to suplement diety o najwyższej skoncentrowanej zawartości kwasów tłuszczowych omega -3, -6, -9
wyizolowanych z unikalnej mieszaniny 4 olejów roślinnych : lnianego, z czarnej porzeczki, czarnuszki oraz wiesiołka. EstroVita Immuno
Kids zwiera starannie dobraną kompozycję kwasów tłuszczowych w doskonałej proporcji, oraz kompleks witamin A, D, E, K.

Witaminy A i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, a obecność oleju z czarnej porzeczki przyczynia się
do wzmocnienia organizmu. EstroVita Immuno Kids w postaci estrów etylowych zapewnia znakomitą biodostępność i wysoką
bioretencję w organizmie.

Kompozycja unikalnych składników odżywczych w preparacie EstroVita Immuno Kids przyczynia się do wzmocnienia organizmu, oraz
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Doskonała proporcja kwasów tłuszczowych omega-3 do omega-6,
oraz pełna biodostępność i wysoka bioretencja preparatu sprawiają, iż jest to doskonała propozycja na codzienną troskę o odporność
dzieci.

EstroVita Immuno Kids pokrywa 100% dziennego zapotrzebowania na wszystkie kwasy tłuszczowe z grupy omega dla dzieci i młodzieży

Zawarty w preparacie olej z czarnuszki przyczynia się do wzrostu naturalnej odporności, utrudniając zaatakowanie organizmu przez
bakterie i wirusy.
Właściwości

Olej z czarnej porzeczki – wpływa na wzmocnienie organizmu, przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mięśni i stawów.
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Olej z wiesiołka – pomaga w utrzymaniu zdrowej skóry.

Witamina A – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon
śluzowych.

Witamina D– pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

Witamina E – pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Witamina K – pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
EstroVita Immuno Kids Omega 3-6-9 cytrynowa 150ml
Skład

Estry etylowe wyższych kwasów tłuszczowych o wysokiej zawartości niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych omega -3, -6,
-9, naturalny aromat cytrynowy, witamina E (D-alfa-tokoferol), witamina A (beta-karoten), witamina K (menachinon-7), witamina D
(cholekalcyferol), substancja słodząca (glikozydy stewiolowe).

2,5 ml preparatu dostarcza:

Omega-3 (kwas α-linolenowy): 1,2 g

Omega-6 (kwas linolowy): 0,4 g

Omega-9 (kwas oleinowy): 0,45 g

witamina E (D-alfa-tokoferol): 8 mg (67%*)

Witamina A 225µ (28%*) (jako Beta-karoten): 1350 µg

Witamina K2-MK7 (menachinon-7): 30 µg (40%*)

Witamina D3 (cholekalcyferol): 25 µg (500%*)

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
Sposób użycia

2,5ml podczas posiłku.

Opakowanie: 150ml
EstroVita Immuno Kids Omega 3-6-9 cytrynowa 150ml
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