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D-VITRAN 2000 J.M +500MG TRANU NORWESKIEGO WIT D
 

Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Avec Pharma

Opis produktu
 

D-VITRAN 2000 J.M + 500 MG TRANU NORWESKIEGO - 60 KAPSUŁEK

ZDROWIE I ODPORNOŚĆ

D-VITRAN to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Zawiera unikalne połączenie 2000j.m. witaminy D3
oraz 500 mg tranu norweskiego.

Witamina D, nazywana jest witaminą życia dlatego, że pełni bardzo wiele ważnych funkcji w organizmie. Pomaga we właściwym
funkcjonowaniu układu odpornościowego, w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, w
prawidłowym utrzymaniu poziomu wapnia we krwi oraz w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Ponadto bierze udział w procesie
podziału komórek. D-VITRAN zawiera również najwyższej jakości i czystości tran, który pochodzi wyłącznie z wątroby dorsza
atlantyckiego (Gadhus morhua). Dorsz atlantycki poławiany jest w krystalicznie czystych wodach Północnego Atlantyku. Olej z wątroby
dorsza jest naturalnym źródłem witamin D i A oraz kwasów omega-3. D-VITRAN dzięki zawartości witaminy D oraz A wpływa na
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego organizmu. Zawarta w tranie witamina A wspomaga utrzymanie dobrego wzroku,
zdrowej skóry i błon śluzowych. Zawiera również kwasy tłuszczowe omega-3, które przyczyniają się do utrzymania prawidłowego
funkcjonowania mózgu, pomagają utrzymać prawidłowe widzenie oraz wspomagają prawidłowe funkcjonowanie serca.

Zastosowanie:

Do postępowania dietetycznego celu uzupełnienia niedoborów witaminy D.

W celu wspierania prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
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Przy zaburzeniach wchłaniania i wykorzystania wapnia i fosforu w organizmie.

Dla osób ze zdiagnozowaną krzywicą, osteoporozą lub osteomalacją.

W celu uzupełnienia diety w kwasy omega-3.

Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Zalecane spożycie:

1 kapsułka dziennie w trakcie lub po posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

Składniki:

Olej z wątroby dorsza, żelatyna (składnik otoczki), glicerol (substancja utrzymująca wilgoć), cholekalcyferol (witamina D3), witamina E
(antyoksydant).

1 kapsułka zawiera:

Wartość energetyczna: 21kJ/5kcal;

Tłuszcz 0,5g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,1g, kwasy tłuszczowe jednonienasycone 0,3g, kwasy tłuszczowe
wielonienasycone 0,2g; węglowodany 0,1g, w tym cukry 0g; białko 0,1g, sól 0g,

Olej z wątroby dorsza - 500mg,

 Kwasy omega-3 - 72,5mg,

Kwas dokozaheksaenowy (DHA) - 42,5mg,

 Kwas eikozapentaenowy (EPA) - 30mg;

Witamina D3 - 50mcg (2000j.m.) (1000%)*.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania:

Uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu.

Uwagi:

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia.

Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.

Produkt przyjmuje się według wskazań lekarza i pod jego nadzorem.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Nie zawiera laktozy, glutenu, substancji konserwujących, barwników, substancji wzmacniających smak i zapach.
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Producent: Avec Pharma Spółka z o.o., ul. Beżowa 2, Wrocław.
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