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ApoD3 Max, kapsułki żelowe miękkie, 4000 j.m. , 60 kapsułek
 

Cena: 22,51 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.żel.miękka

Producent APOTEX NEDERLAND B.V.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Składniki:
Olej słonecznikowy, składniki otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol; cholekalcyferol (witamina D3).

Wartość odżywcza dla zalecanej dziennej porcji (1 kapsułka): wartość energetyczna – 3,99kJ/0,96kcal; tłuszcz – 0,08g, w tym: kwasy
tłuszczowe nasycone – 0,01g; węglowodany – 0,02g, w tym: cukry – 0g; błonnik – 0g; białko – 0,04g; sól – 0g; witamina D
(cholekalcyferol) – 100mcg (4000j.m.).

Działanie:
Choć witamina D jest syntetyzowana w organizmie, to często występują jej niedobory. Jest to związane z niewystarczającą ilością
promieniowania słonecznego, które jest niezbędne do produkcji cholekalcyferolu. Aby zapobiec niedoborom witaminy D i ich skutkom,
warto przyjmować tę substancję w postaci kapsułek. Witamina D wpływa bowiem na prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego i szkieletu mięśniowego. Podwójnie oddziałuje na stan kości i zębów, gdyż nie tylko uczestniczy w mineralizacji
kośćca, ale i zwiększa wchłanianie wapnia i fosforu.

Zastosowanie:
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego ApoD3 Max 4000j.m. polecany do postępowania dietetycznego
w przypadku: niedoborów witaminy D3, zmniejszenia masy kostnej związanej ze starzeniem organizmu, osteoporozy i osteomalacji,
obniżenia odporności, osłabienia mięśni, zaburzeń układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy oraz zaburzeń hormonalnych. Preparat
przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci z otyłością od 6. roku życia.

Informacje dodatkowe:
Nie stosować pozajelitowo. Przechowywać w temperaturze 15-25st. C, poza zasięgiem dzieci.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w razie nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
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Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka. Przyjmować po posiłku. Nie przekraczać rekomendowanej porcji do spożycia.
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