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DR JACOB'S Witamina A+E krop. 20 ml
 

Cena: 32,00 PLN

Opis słownikowy

Postać KROPLE

Producent DR JACOB'S POLAND

Opis produktu
 

Krople w 20 ml butelce

640 kropli po:

  240 μg / 800 j.m. (30%*) witaminy A,
  4 mg (33%*) witaminy E (mieszanka tokoferoli).

* % zalecanego dziennego spożycia

Produkt wegański

Witamina A+E Dr. Jacob's

  Kompleks dwóch witamin rozpuszczalnych w tłuszczach
  Najwyższej jakości witaminy już rozpuszczone w naturalnym oleju MCT z kokosa
  Z lekkim posmakiem cytrusowym dzięki olejkowi z bergamotki
  Optymalna biodostępność: wchłaniają się już w ustach

Witaminy A i E występują w niektórych produktach spożywczych, lecz są wrażliwe na temperaturę. Dlatego są zwykle tracone podczas
gotowania.
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Witaminy A i E mają naukowo dowiedziony korzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu:

Witamina A dla:

prawidłowego widzenia
funkcjonowania układu odpornościowego
zachowania zdrowej skóry
prawidłowego stanu błon śluzowych
metabolizmu żelaza

Witamina E dla:

ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym i spowalniania procesów starzenia (witamina E to jeden z najsilniejszych
naturalnych antyutleniaczy)

Składniki: olej MCT (z kokosa, 48%), mieszanka tokoferoli (naturalna witamina E), palmitynian retinolu, aromat – olejek z bergamotki.

Olej MCT
W produktach Dr. Jacob’s z witaminami rozpuszczalnymi w tłuszczach stosujemy frakcję kwasów tłuszczowych MCT, pozyskiwaną z
oleju kokosowego. W przeciwieństwie do samego oleju kokosowego, bogatego w nasycone kwasy tłuszczowe, które, jako produkt
spożywczy, nie są korzystne dla zdrowia, średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe MCT mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych
oraz dietetycznych, z których wiele jest potwierdzona naukowo. Jedną z nich jest to, że MCT nie wpływa negatywnie na profil lipidowy
krwi i nie zwiększa ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia.

Zastosowanie MCT ma bardzo korzystny wpływ na trwałość witamin rozpuszczonych w tym oleju. W porównaniu z innymi olejami, MCT
ma także znacznie większą odporność na jełczenie. Dzięki temu witaminy Dr. Jacob’s mogą mieć maksymalny dopuszczalny termin
przydatności do spożycia (2 lata) i zachowują świeżość długo od momentu pierwszego otwarcia buteleczki. Olej MCT nie ma smaku, co
jest ważne w przypadku podawania witamin małym dzieciom.

Dodatek olejku z bergamotki nadaje przyjemny posmak.
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