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OLIMP GOLD-VIT D3 4000 J.M 30 TABLETEK
 

Cena: 13,90 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Opis produktu
 

OLIMP GOLD-VIT D3 4000 J.M 30 TABLETEK
 

 

Zastanawiałeś się jak skutecznie i szybko pokryć zapotrzebowanie organizmu na witaminę D? W dodatku masz już dość połykania
różnego rodzaju tabletek i kapsułek? Sięgnij po suplement diety Gold-Vit D3 4000 FAST. To preparat od firmy Olimp Laboratories w
formie tabletek, które po spożyciu w jamie ustnej ulegają rozpadowi, tym samym stanowią świetne rozwiązanie dla osób mających
problemy z połykaniem.

 

Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia oraz fosforu. Ponadto, dba o utrzymanie właściwego poziomu
wapnia we krwi. Uzupełnienie diety w witaminę D korzystnie wpływa na nasze kości, zęby, a także mięśnie. Witamina D bierze również
udział w procesie podziału komórek i stanowi wsparcie dla układu odpornościowego.

 

 

Suplement diety jest całkowicie bezpieczny w stosowaniu. Gwarancją tego jest jego produkcja w warunkach farmaceutycznych przy
użyciu najnowszej technologii i w oparciu o bogatą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie naukowców Olimp Laboratories. Tym
sposobem stworzono produkt wysokiej jakości, w dodatku nie wymagający połykania, co jest z pewnością kolejną zaletą suplementacji
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Gold-Vit D3 4000 FAST.

 

Składniki: substancja wypełniająca – mannitol; cholekalcyferol – wit. D, nośnik – poliwinylopolipirolidon; substancja wypełniająca –
celuloza; regulator kwasowości – kwas cytrynowy; substancja wypełniająca – sorbitole; aromat, substancje przeciwzbrylające – sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; substancja glazurująca – kopolimer poliwinylopirolidonu-octanu winylu;
substancja słodząca – sukraloza.

 

Zastosowanie: Dla osób dorosłych, jako uzupełnienie diety w witaminę D, w szczególności dla osób aktywnych fizycznie oraz osób
starszych.

 

Dawkowanie: 1 tabletka raz dziennie wraz z posiłkiem, po posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Nie należy przekraczać porcji
zalecanej do spożycia w ciągu dnia.

 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
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