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MyVita SILVER Witamina D3 Forte krople 30m
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Producent Proness

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Opis produktu
Witamina D3 w formie Quali-D, pozyskiwana naturalnie z lanoliny. Witamina została rozpuszczona w ekologicznej oliwie z oliwek extra
virgin. Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i
fosforu. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni. Bierze udział
w procesie podziału komórek. Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie
1-5 kropli dziennie. Aplikować bezpośrednio do jamy ustnej. Dzieci: 1-2 lata: 1 kropla, 2-4 lata: 2 krople, 4-10 lat: 3 krople, 11-18 lat: 4
krople, dorośli: 5 kropli.

Składniki
Ekologiczna oliwa z oliwek extra virgin BIO, cholekalcyferol z lanoliny (witamina D Quali-D), przeciwutleniacz: D-alfa tokoferol (witamina E
pochodzenia naturalnego).

1 kropla zawiera: witamina D3 400IU (10mcg) (200%)*

2 krople zawierają: witamina D3 800IU (20mcg) (400%)*

3 krople zawierają: witamina D3 1200IU (30mcg) (600%)*

4 krople zawierają: witamina D3 1600IU (40mcg) (800%)*

5 kropli zawiera: witamina D3 2000IU (50mcg) (1000%)*

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekalawenda.pl


 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

 
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ostrzeżenia
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym oraz dzieciom bez konsultacji z lekarzem.

Ważne wskazówki
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłe.

Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 1 roku życia.

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
Proness,
ul. Nowodworska 17,
59-220 Legnica.
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