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D-Vitum Forte Witamina D 2000 j. kap 36 sz
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 000 j.m.

Opakowanie 36 kaps.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
D-Vitum forte 2000 j.m., kapsułki z witaminą D dla dorosłych, 36 szt.

Opis
D-Vitum forte 2000 j.m. - suplement diety wspomagający organizm w wielu procesach. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki
Wysokolinolenowy olej z nasion lnu (Linum usitatissimum) tłoczony na zimno, żelatyna (składnik otoczki), substancja utrzymująca
wilgoć: glicerol, cholekalcyferol (witamina D ).

Składniki 1 kapsułka % RWS*
Witamina D3 50 µg (2000 j.m.) 1000%, Olej z nasion lnu w tym: kwas alfa-linolenowy 198 mg 118 mg
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Masa netto
71 g

Właściwości składników
Kwas alfa-linolenowy wspomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.

Witamina D wspomaga w utrzymaniu zdrowych kości, zębów oraz prawidłowego poziomu wapnia we krwi, dodatkowo witamina D
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu odpornościowego oraz wspomaga prawidłowe wchłanianie i wykorzystywanie
wapnia i fosforu, a także bierze udział w procesie podziału komórek.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 kapsułka dziennie, niezależnie od posiłku.
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 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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
OLEOFARM
Mokronoska 8
Wrocław

 

Galeria
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