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WITAMINA D3 MONO 1000j.m. 120kaps.
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

NUTROPHARMA

Opis produktu
 

Witamina D3 mono 1000j.m. -120kaps.
 

Witamina D

wsparcie odporności

zdrowe kości i zęby

SCT – softgels capsules technology, czyli technologia kapsułki miękkiej umożliwia zamknięcie wewnątrz kapsułki substancji czynnych
rozpuszczonych w oleju. W przypadku witaminy D, która rozpuszcza się w tłuszczach zapewnia to lepszą biodostępność składnika
aktywnego. Dzięki temu uzyskujemy lepsze wykorzystanie witaminy D przez organizm.

Właściwości składników: 

Porcja dzienna 1000 j.m. witaminy D w preparacie jest zgodna z obowiązującymi rekomendacjami dla dzieci i młodzieży.

Wskazania do stosowania to: uzupełnienie diety, ograniczona, naturalna synteza skórna związana z trybem życia (przebywanie
w pomieszczeniach zamkniętych) oraz uwarunkowaniami geograficznymi (efektywne nasłonecznienie w Polsce występuje przez
kilka miesięcy w roku).
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Niedobory tej witaminy dostarczanej z diety dotyczą prawie 90% Polaków. Odpowiada ona z a prawidłowe wchłanianie wapnia,
co ma znaczenie dla utrzymania zdrowych kości, szczególnie w okresie szybkiego wzrostu u nastolatków.

Aktywizuje układ odpornościowy poprzez stymulacje produkcji białek o działaniu antybakteryjnym oraz wsparcie procesów
związanych z obrona organizmu przed patogenami, co ma znaczenie w przypadku okresu jesienno-zimowego.

Zalecane dzienne spożycie:

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym i młodzież należy stosować 1 kapsułkę dziennie.

Składniki, 1 kapsułka zawiera, % RWS*:

Składnik aktywny: Witamina D (cholekalcyferol)

1 kapsułka zawiera: 25 µg 500%*

Ważne informacje:

Nie należy przekraczać polecanej porcji do spożycia.

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia
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.

Nie należy stosować w przypadku kamicy nerkowej, niewydolności nerek i nadczynności przytarczyc.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

 

Producent: NUTROPHARMA Sp. z o.o., ul. Jedności 10a, 05-506 Lesznowola
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