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Molekin D3 Forte, 4000 j.m., tabletki powlekane, 60 szt.
 

Cena: 25,39 zł

Opis słownikowy

Marka Molekin

Postać tabletki

Producent Natur Produkt Zdrovit

Opis produktu
 

Opis Molekin D3 Forte, 4000 j.m., tabletki powlekane, 60 szt.

Opis

Dietetyczny środek specjalnego przeznaczenia medycznego.
Witamina D3.

Skład

Wartość odżywcza 100 g produktu 1 tabletka (320 mg)
Wartość energetyczna 996 kJ / 250 kcal 3 kJ / 1 kcal
Tłuszcz, w tym:
kwasy tł. nasycone

  

0,8 g

0,8 g

  

<0,01 g

<0,01 g
Węglowodany, w tym:
cukry

  

57 g

3 g

  

0,18 g

0,009 g
Białko 0 g 0 g
Sol <0,01 g <0,01 g
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Witamina D3 31250 mcg 100 mcg (2000 %*)

*) -% referencyjnej wartości spożycia.

Właściwości

Witamina D pełni wiele funkcji w organizmie, jednak najważniejsze z nich to pomoc w:

prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu,
utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi,
utrzymaniu zdrowych kości, zębów,
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych.
Do postępowania dietetycznego:

u osób otyłych,
u osób starszych w okresie wrzesień-kwiecień.

Sposób użycia

Stosować pod nadzorem lekarza.
O ile lekarz nie zaleci inaczej: 1 tabletka dziennie. Popić wodą. Stosować po posiłkach. 

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Nie stosować w przebiegu gruźlicy, sarkoidozy, niektórych typów chłoniaków.

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Należy zachować szczególną ostrożność:

Jeśli stwierdzono reakcje alergiczne wszelkiego typu na produkty zawierające witaminę D.
Jeśli u pacjenta stwierdzono hiperwitaminozę D (zbyt duże stężenie witaminy D we krwi).

 

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