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OLIMP Gold-Vit D3 4000 Fast tabl.uleg.rozp
 

Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
ardzo wysoka dawka witaminy D w wygodnej formie. Dzięki tabletce ODT nie jest konieczne jej połykanie i popijanie wodą. To idealna
propozycja dla wszystkich którzy cenią sobie komfort. Jest to też świetne rozwiązanie dla osób starszych, mających problemy z
przełykaniem. Tabletka ma pyszny jabłkowy smak.

Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia we krwi.
Praktyczna podziałka na tabletce umożliwia jej łatwe i dokładne podzielenie na pół.

Zastosowanie
Dla osób dorosłych, jako uzupełnienie diety w witaminę D, w szczególności dla osób aktywnych fizycznie oraz osób starszych.

Informacja żywieniowa ½ tabletki RWS*
Witamina D (D3) 50 μg (2000 j.m.) 100%
*RWS – referencyjna wartość spożycia.

Składniki: substancje wypełniające – mannitol, izomalt; cholekalcyferol – wit. D, regulator kwasowości – kwas cytrynowy; aromat,
substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; substancja słodząca – sukraloza.

Według Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności bezpieczny poziom spożycia witaminy D ze wszystkich źródeł dla osób
powyżej 11 roku życia wynosi 100 µg (mikrogram). Dla dzieci od 1 do 10 roku życia – 50 µg. Dzieci do 11 roku życia nie powinny
przyjmować jednocześnie innego preparatu zawierającego witaminę D.

Sposób dawkowania
½ tabletki dziennie wraz z posiłkiem, po posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do
spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony
sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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Uwaga: porcja dzienna stanowi ½ tabletki, co odpowiada 2000 j.m. witaminy D. Jedna tabletka zawiera dwie porcje dzienne (4000
j.m.).

Warunki przechowywania: przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych
opakowaniach. Chronić od wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie należy spożywać innych preparatów zawierających witaminę D.

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. 
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