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APOD3 Forte, 2000 j.m. , 60 kapsułek
 

Cena: 16,75 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kapsułek

Postać Kapsułki żelowe miękkie

Producent APOTEX NEDERLAND B.V.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

APOD3 Forte, 2000 j.m. , 60 kapsułek

Możesz być tym zaskoczony, ale witamina D jest zupełnie inna od większości innych witamin. Właściwie jest to hormon, hormon
steroidowy, który jest produkowany z cholesterolu gdy skóra jest wystawiona na promienie słoneczne. Z tego powodu witamina D
często jest określana jako witamina "słońca". Jednak często ekspozycja na słońce jest niewystarczające w naszych czasach i aby
utrzymać właściwy poziom witaminy D ludzie powinni spożywać więcej żywności która zawiera witaminę D lub suplementy. Jest to
bardzo ważne, ponieważ witamina D jest absolutnie niezbędna dla dobrego zdrowia. Niestety tylko kilka typów żywności zawiera
znaczące dla ludzi ilości tej witaminy, z tego powodu bardzo często występuje niedobór witaminy D.

Witamina D - skutki niedoboru
Niedostateczna ilość tej witaminy przyczynia się do rozwoju krzywicy u małych dzieci, a u dorosłych do osteoporozy i tzw. osteomalacji,
która jest właściwie tym samym co krzywica – rozmiękaniem kości. Poza tym słabnie siła mięśni, w związku z tym mogą się pojawiać
problemy z chodzeniem, a prawie zawsze występują bolesne kurcze.
Ponadto niedobór witaminy D zwiększa ryzyko rozwoju otyłości, chorób układu krążenia (szczególnie nadciśnienia tętniczego), cukrzycy,
chorób zapalnych, autoimmunologicznych (np. stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń) oraz nowotworów
(piersi, prostaty, jelita grubego). Niedobór witaminy D może także przyśpieszyć proces starzenia.
Z kolei niedobór witaminy D w czasie życia płodowego może doprowadzić do zaburzenia rozwoju mózgu dziecka i być przyczyną
trwałego uszkodzenia funkcji mózgowych, przez co zwiększa ryzyko wystąpienia schizofrenii czy autyzmu.

Dlatego, aby uniknąc tych niekorzystnych dla naszego zdrowia niedobrów należy suplementować witaminę D, której nasz organizm tak
potrzebuje. Witamina D w odpowiednim stężeniu sprawia, że kości są mocne, a zęby zdrowe. Właściwy poziom tej witaminy to również
sprawne funkcjonujący układ krążenia, szczupła sylwetka, a także mniejsze ryzyko rozwoju raka. Witamina D pomaga w prawidłowym
wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu oraz w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Pomaga w utrzymaniu
zdrowych kości i zdrowych zębów oraz w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego. Synteza witaminy D w okresie letnim jest ograniczona z powodu stosowania kremów z filtrami UV oraz dlatego, że
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osobom starszym i kobietom w ciąży zaleca się unikanie nadmiernej ekspozycji na słońce. Natomiast w okresie jesienno-zimowym
synteza witaminy D w skórze jest obniżona z powodu ograniczonego nasłonecznienia. Dla osób powyżej 65 roku życia zaleca się
uzupełnienie niedoborów witaminy D w codziennej diecie przez cały rok z powodu osłabionej syntezy skórnej oraz w celu zapobiegania
złamaniom kości. APOTEX APO D3 2000 j.m to rekomendowana, bezpieczna i skuteczna ilość witaminy D3 w jednej kapsułce.
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