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Witamina D3 1000 ŚWIAT ZDROWIA, 60 kaps.
 

Cena: 17,84 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety z witaminą D, która ma korzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, procesy podziału
komórek, wchłanianie wapnia i fosforu, funkcjonowanie mięśni, utrzymanie zdrowych kości i zębów oraz utrzymanie prawidłowego
poziomu wapnia we krwi.

Składniki:
olej z nasion krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorius L.) zawierający 68% kwasu linolowego i 8% kwasu oleinowego; żelatyna;
substancja utrzymująca wilgoć: glicerol: cholekalcyferol (wit. D3); przeciwutleniacz: alfa-tokoferol.

Składnik 1 kapsułka % RWS*
Witamina D 25 µg (1000 j.m.) 500
Olej z nasion krokosza barwierskiego,

w tym

  kwas linolowy

  kwas oleinowy

92,6 mg

62,9 mg

7,4 mg

**

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

** brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia

Zalecane dzienne spożycie: 1 kapsułka dziennie podczas posiłku, popijając niewielką ilością wody.

Suplementacja witaminy D w ilości 1000 j. m. na dobę zalecana jest, zależnie od masy ciała osobom dorosłym powyżej 18. roku życia,
dzieciom i młodzieży (1-18 lat) i pracownikom nocnych zmian i ciemnoskórym osobom dorosłym.
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Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.

Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Opakowanie: 60 kapsułek elastycznych, masa netto 9,6 g

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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