AVETINOL D + CZOSNEK suplement diety
60 kapsułek
Wsparcie odporności1
Wsparcie układu oddechowego2
Olej z wątroby rekina + witamina D + czosnek w 1 kapsułce!
AVETINOL D + CZOSNEK to połączenie standaryzowanego na 20% alkilogliceroli,
wysokiej zawartości witaminy D oraz czosnku w jednej kapsułce. Suplement diety

przeznaczony dla dzieci powyżej 6. roku życia, młodzieży i osób dorosłych w celu wsparcia
odporności1 oraz układu oddechowego2.
Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego1.
Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz w utrzymaniu
zdrowych kości i zębów.
Czosnek wspomaga prawidłowe działanie układu odpornościowego1 oraz oddechowego2.
Składnik
Olej rybi z wątroby rekina,
w tym:
alkiloglicerole
Witamina D
Ekstrakt olejowy z czosnku

Zawartość w 1
kapsułce

Zawartość w 2
kapsułkach

500 mg
100 mg

1000 mg
200 mg

25 µg (500% RWS*)

50 µg (1000% RWS*)

4,5 mg
(co odpowiada 900 mg
czosnku)

9,0 mg
(co odpowiada 1800 mg
czosnku)

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
Składniki: olej rybi z wątroby rekina (alkiloglicerole), żelatyna, substancja utrzymująca
wilgoć (glicerol), woda oczyszczona, ekstrakt olejowy z czosnku (Allium Sativum L.),
cholekalcyferol (witamina D) w oleju MCT, przeciwutleniacz (DL-alfa-tokoferol).
Zalecana dzienna porcja do spożycia: dorośli 2 kapsułki dziennie przed posiłkiem,
dzieci powyżej 6 roku życia 1 kapsułka dziennie przed posiłkiem. Kapsułkę należy popić
wodą. Dzieciom i osobom starszym zaleca się wyciśnięcie zawartości kapsułki na łyżeczkę
przed jedzeniem. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu
dnia.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i
prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik
zróżnicowanej diety.
Numer partii, Najlepiej spożyć przed końcem – na brzegu blistra i na boku
opakowania.
Przechowywanie: w suchym miejscu w temperaturze pokojowej (15 - 25° C), chronić
przed światłem. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Ostrzeżenia: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
Zawartość opakowania: 60 kapsułek
Producent: Avet Pharma Sp. Z O.O. Ul. Fleminga 33B 03-176 Warszawa
avetpharma.pl
100 pkt. Pola

