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Bioaron Witamina D 800 j.m. kaps.twist. 90
 

Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 90 kaps.

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Bioaron Witamina D 800 j.m., krople wyciskane z kapsułki, 90 szt.

Opis
Bioaron D 800 j.m. - suplement diety.

Składniki
olej słonecznikowy, witamina D (cholekalcyferol), żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol.

Składnik 1 kapsułka % RWS*/ 2 kapsułki % RWS*
Witamina D 20 µg (800 j.m) 400% / 40 µg (1600 j.m.) 800%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Właściwości składników
Witamina D zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój kości u dzieci, prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, prawidłową
pracę mięśni, utrzymanie zdrowych zębów i kości, prawidłowy proces podziału komórek, odpowiednie wchłanianie wapnia i fosforu,
właściwy poziom wapnia we krwi.

Zalecane dzienne spożycie
Noworodki przedwcześnie urodzone: zawartość 1 kapsułki dziennie do momentu osiągnięcia skorygowanego wieku 40 tygodni ciąży.

Dzieci w wieku 1-18 lat: zawartość 1 kapsułki dziennie, w przypadku otyłości zawartość 2 kapsułek dziennie.

Dorośli: 1 do 2 kapsułek dziennie, przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich.

Podawanie noworodkom i dzieciom: końcówkę kapsułki należy ścisnąć, przekręcić i oderwać. Następnie wycisnąć zawartość kapsułki
bezpośrednio do ust, na łyżeczkę lub dodać do pokarmu. Osoby dorosłe mogą połknąć kapsułki w całości popijając wodą.
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Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
PHYTOPHARM
Klęka 1
Nowe Miasto nad Warta

 

Galeria
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