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Witamina D3 2000 j.m., kapsułki, 60 szt. Hasco
 

Cena: 22,69 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Hasco

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Witamina D3 2000 j.m., kapsułki, 60 szt. Hasco

Opis produktu

Suplement diety dla dorosłych zawierający witaminę D3 2000 j.m. Witamina D3 pełni ważną funkcję fizjologiczną w gospodarce
wapniowo-fosforanowej organizmu. Wspomaga wchłanianie i wykorzystanie wapnia i fosforu oraz pozwala utrzymać prawidłowe
stężenie wapnia we krwi, przez co wpływa na prawidłową mineralizację kości i zębów. Witamina D3 wpływa korzystnie na prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego i czynność mięsni.

 

Witamina D3 2000 polecana jest dla dorosłych w stanach niedostatecznej podaży witaminy D3 w diecie, w stanach zmniejszonej z
wiekiem zdolości wytwarzania przez organizm witaminy D, w szczególności u osób po 65 roku życia, w okresie od września do kwietnia,
gdy ekspozycja na światło słoneczne jest niewystarczająca, a także w miesiącach letnich  u osób po 65 rokużycia, w okresie
zwiększonego zapotrzebowania organizmu na witaminę D3 (ciąża, karmienie piersią), jeżeli nie jest zapewniona własciwa podaż z diety
lub synteza skórna.

 

Zastosowanie: suplementacja diety w witaminę D3.

 

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie. 
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Składniki: olej arachidowy, kapsułka żelatynowa (żelatyna, substancja wiążąca-glicerol), cholekalcyferol (witamina D3).

 

1 kapsułka zawiera: witamina D 50mcg (1000%)*.

 

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

 

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, zaburzenia czynności nerek, kamica nerkowa,
nadczynność przytarczyc, przyjmowanie innych preparatów zawierających witaminę D3. Przed zastosowaniem produktu ukobiet w ciąży
i karmiących piersią należy skonsultować się z lekarzem.

 

Ważne wskazówki:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 atopni Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci, w zamkniętym,
oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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