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Summavit D kaps. 30 kaps.
 

Cena: 28,57 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent SUN-FARM SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis
Summavit D to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego dla kobiet planujących ciążę, będących w ciąży i
karmiących piersią.
Skład

substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, składnik otoczki kapsułki - hydroksypropylometyloceluloza, substancja
wypełniająca - lecytyna sojowa, nośnik-maltodekstryna, nośnik-skrobia modyfikowana, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, nośnik - sacharoza, barwnik - dwutlenek tytanu, składnik otoczki kapsułki - karagenina, składnik otoczki kapsułki -
octan potasu, kwas foliowy, jodek potasu, witamina D.

Masa netto

6,45 g
Właściwości

Summavit D zawiera niezbędne do suplementacji składniki, zgodnie z rekomendacjami ekspertów Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego.

Zalecana dzienna porcja - 1 kapsułka preparatu Summavit D - zapewnia mamie i jej dziecku niezbędne witaminy i pierwiastki.

Summavit D w 1 kapsułce zawiera:

50 mcg (2000IU) witaminy D,
400 mcg kwasu foliowego,
200 mcg jodu.

Przeznaczenie
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Dla kobiet planujących ciążę, będących w ciąży i karmiących piersią.
Sposób użycia

Produkt jest przyjmowany pod nadzorem lekarza.

1 kapsułka. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. W trakcie stosowania preparatu Summavit D nie należy
przyjmować innych środków zawierających witaminę D, kwas foliowy lub jod.
Przeciwwskazania i środki ostrożności

Produkt nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Przeciwwskazania: Nie należy stosować produktu w przypadku uczulenia na którykolwiek z jego składników.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chonić od światła i wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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