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Vitrum D3 Forte kaps. 60 kaps.
 

Cena: 24,47 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent UNIPHARM SP.Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Vitrum D3 Forte - suplement diety, zawierający witaminę D naturalnego pochodzenia, która wspiera odporność, funkcjonowanie kości i
zębów i metabolizm wapnia oraz fosforu. Produkt przeznaczony dla dorosłych, kobiet w ciąży, w okresie karmienia piersią i osób
powyżej 60 lat.

Składniki
olej z krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorius L.), żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), witamina D (cholekalcyferol).

Właściwości składników
Witamina D zawarta w Vitrum D3 Forte została rozpuszczona w oleju z krokosza barwierskiego.

Vitrum D3 Forte uzupełnia dietę w witaminę D, produkt ułatwia utrzymanie właściwego poziomu w ludzkim organizmie.

Witamina D, czyli cholekalcyferol pełni w organizmie wiele funkcji - bierze udział w podziale komórek, pomaga ograniczyć ryzyko upadku
związane z osłabieniem mięśni i niestabilną postawą. Witamina D wspomaga utrzymanie zdrowych zębów i kości, wspiera metabolizm
wapnia m.in. ułatwiając wchłanianie fosforu i wapnia. Witamina D wspomaga układ odpornościowy oraz właściwe funkcjonowanie
mięśni (w mięśniach znajdują się receptory dla witaminy D) - ich siłę i masę.

Vitrum D3 Forte może być stosowany przez:
osoby prowadzące siedzący tryb życia i które rzadko przebywają na słońcu,
ludzi zamieszkujących tereny o słabym rocznym nasłonecznieniu,
osoby stosujące filtry przeciwsłoneczne,
osoby z ograniczoną syntezą witaminy D w skórze (osoby powyżej 65 lat).

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli, kobiety planujące ciążę, w ciąży i karmiące piersią, osoby po 60 roku życia: 1 kapsułka dziennie.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
Przechowywać w miejscu suchym.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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