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Vitrum D3 kaps. 0,025mg 1000j.m 120kaps.
 

Cena: 32,14 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent UNIPHARM SP.Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki
Olej z krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorius L.), żelatyna, substancja glazurująca (glicerol), woda, witamina D (cholekalcyferol).

Zawartość składników w jednej kapsułce (zalecana dzienna porcja): witamina D – 25mcg (1000j.m.; 500% referencyjnej wartości
spożycia).

Działanie
Witamina D wspomaga utrzymanie prawidłowego metabolizmu tkanki kostnej, a także odpowiedniej gospodarki wapniowo-
fosforanowej. Pomaga ponadto w utrzymaniu właściwego funkcjonowania układu odpornościowego i wspiera prawidłową pracę mięśni.
Cholekalcyferol uczestniczy również w procesie podziału komórek. Suplement diety Vitrum D3 jest przeznaczony jako uzupełnienie
codziennej diety w witaminę D u dzieci powyżej 6. roku życia i u młodzieży, u dorosłych, w tym kobiet starających się o dziecko,
będących w ciąży i matek karmiących piersią, ponadto dla osób po 60. roku życia. U osób starszych suplementacja zalecana jest przez
cały rok, w ten sposób można zminimalizować ryzyko upadku związane z osłabieniem mięśni i niestabilnością postawy. Warto dodać, że
witamina D zawarta w preparacie została rozpuszczona w oleju krokosza barwierskiego, co wpływa na jej łatwiejsze wchłanianie.

Zastosowanie:
Suplement diety Vitrum D3 przeznaczony do stosowania w celu uzupełnienia codziennej diety w witaminę D. Preparat polecany dla osób
dorosłych, osób po 60. roku życia, młodzieży i dzieci powyżej 6. roku życia, a także dla kobiet planujących ciążę, będących w ciąży oraz
kobiet karmiących piersią.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze
pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.

Sposób użycia
Zalecana dzienna porcja: Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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