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Meltiki Witamina D3, smak owoców tropikalnych, 60 tabletek
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

HOLBEX

Opis produktu
 

Meltiki Witamina D3 smak owoców tropikalnych, 60 tabletek do ssania
Witamina D3 dla dzieci od 3 roku życia. Zawiera zgodną z rekomendacjami dawkę witaminy D3 która wspomaga odporność, zdrowie
kości i zębów.

Mel?tiki witamina D3 to jedyny na polskim rynku produkt z potwierdzoną klinicznie skutecznością w redukcji niedoborów witaminy D3
u dzieci*

Zawiera rekomendowaną dzienną porcję 1000 j.m. witaminy D która:

wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego
wspomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów
wspiera funkcjonowanie mięśni

„Czy wiesz, że….. badanie z udziałem polskich dzieci w wieku 4-10 lat przyjmujących mel?tiki witamina D wykazało, że aż 80% z nich po 3
miesięcznym stosowaniu suplementacji osiągnęło optymalne stężenie witaminy D we krwi. Na tak wysoką skuteczność miała wpływ
odpowiednia porcja witaminy D w unikalnej postaci mikrokapsułek. Co istotne aż 97% dzieci uznało formę MELT FORM za przyjazną1 .”

SPOSÓB UŻYCIA: 

W celu zapewnienia odpowiedniej podaży witaminy D najlepiej przyjmować 1-2 tabletki dziennie w trakcie posiłku. Ssać do
momentu rozpuszczenia się tabletki. Tabletka zawiera niewielką ilość tłuszczu, dla optymalnego wchłaniania zalecone jest
spożycie po posiłku.
Przy zwiększonym zapotrzebowaniu sposób użycia należy skonsultować z lekarzem. Spożycie w nadmiernych ilościach może
mieć efekt przeczyszczający.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia
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jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Korzystne działanie składników preparatu, o którym mówią oświadczenia zdrowotne wynika z odpowiedniej ilości składników
aktywnych stosowanych zgodnie ze sposobem użycia.
Nie należy używać innych suplementów diety zawierających witaminę D.

SKŁAD

Składniki w porcji dziennej (1- 2 tabletki): Witamina D

1 tabletka: 12,5 µg 250%*
2 tabletki: 50 µg     500 %*

12,5 µg = 500 jednostek międzynarodowych witaminy D

SKŁADNIKI: nośnik: mannitol, skrobia kukurydziana, stabilizator: poliwinylopolipirolidon, aromat pomarańczowy, aromat ananasowy,
cholekalcyferol, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, kwasy tłuszczowe, aromat limonkowy, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja słodząca: sukraloza.

MELT FORM  to innowacyjna technologia produkcji, dzięki której tabletka po umieszczeniu na języku zaczyna się natychmiast
rozpuszczać. Nie ma potrzeby jej popijania lub połykania. Taki rozpad powoduje szybsze przyswajanie składników do krwiobiegu.

Produkt objęty programem NQS (NutroPharmaOQuality System) to program gwarantujący NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ produktów marki
NutroPharmaO poprzez wdrożenie NAUKOWEGO podejścia do tworzenia produktów, zapewnienie wysokich STANDARDÓW PRODUKCJI
oraz nadobowiązkową certyfikację.

Produkt wyprodukowany bez użycia pszenicy 
Odpowiedni dla wegetarian
Nie zawiera cukru 
Nie przyczynia się do rozwoju próchnicy 
Nie zawiera sztucznych barwników

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

PRODUCENT: NUTROPHARMA Sp. z o. o.
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