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Lino Complex, Witamina D3 2000 j.m., 60 kapsułek
 

Cena: 3,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent PRZEDS. FARMACEUTYCZNE "ZIOŁOLEK"
SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Data ważności: 09. 2023r

Witamina D3 2000 j.m. jest suplementem diety, który stanowi źródło witaminy D.

Witamina D pomaga:
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi,
w utrzymaniu zdrowych kości i zębów,
w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

Olej lniany jest jednym z najbogatszych źródeł niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) pochodzenia roślinnego z
rodziny Omega-3 i Omega-6.

Sposób użycia:
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu 1 kapsułka. Spożywać raz dziennie 1
kapsułkę.

Skład:
Składniki: Olej lniany zimnotłoczony, żelatyna wołowa (składnik otoczki kapsułki), substancja utrzymująca wilgoć – glicerol (E422),
witamina D (cholekalcyferol) w oleju MCT.

Składniki (1 kapsułka):
Witamina D3 - 2000 IU (50 µg) 1000%*

* Referencyjne Wartości Spożycia

Ostrzeżenia i przechowywanie:
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Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych. Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz
konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Preparat należy
przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym i zacienionym miejscu.
Ze względu na naturalne pochodzenie oleju lnianego, po dłuższym czasie można zaobserwować półstały osad wypełnienia kapsułki.
Zjawisko to nie wpływa na jakość produktu. Nie stosować preparatu w przypadku uczulenia na którykolwiek z jego składników. Ważne
jest stosowanie zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety.
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