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Witamina D3 1000 IU krople, 29,4 ml
 

Cena: 23,00 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 29,4 ml

Postać krople

Producent VITADIET SP Z OO

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Witamina D3 pochodzenia naturalnego (z lanoliny) w oliwie z oliwek, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego, mięśni, kości i zębów.

 

Składniki: oliwa z oliwek (Olea Europaea), cholekalcyferol (witamina D3).

Skład w porcji dziennej:

Składnik 1 naciśniecie pompki
dozującej (140 µl)

2 naciśnięcia pompki
dozującej (280 µl)

Witamina D 1000 IU/25 µg

500%*

2000 IU/50 µg

1000%*

*RWS - referencyjna wartość spożycia

 1 naciśnięcie pompki dozującej zawiera 140 µl preparatu (1000 IU witaminy D).
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Sposób użycia: 

Zalecane dzienne spożycia dla osoby dorosłej: 1-2 objętości pompki dozującej lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

Zalecane dzienne spożycie dla dzieci powyżej 1 roku życia: 1 objętość pompki dozującej lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

 

Preparat może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Preparat nie jest przeznaczony dla osób z indywidualnym brakiem tolerancji na którykolwiek ze składników preparatu.

Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w
ciągu dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

 

Sposób przechowywania:

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Zawartość w opakowaniu: 210 x 140 µl

 

 

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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