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ALLNUTRITION VIT D3 2000 60 kapsułek, witamina D3
 

Cena: 7,79 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent SFD S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościALLNUTRITION VIT D3 2000 60 kapsułekWITAMINA D POMAGA W PRAWIDŁOWYM WCHŁANIANIU/WYKORZYSTYWANIU
WAPNIA I FOSFORUWITAMINA D POMAGA W UTRZYMANIU ZDROWYCH KOŚCIWITAMINA D POMAGA W PRAWIDŁOWYM
FUNKCJONOWANIU MIĘŚNIWITAMINA D POMAGA W UTRZYMANIU ZDROWYCH ZĘBÓWWITAMINA D POMAGA W PRAWIDŁOWYM
FUNKCJONOWANIU UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGOALLNUTRITION VIT D3 2000 stanowi uzupełnienie codziennej diety w niezbędną dla
prawidłowego funkcjonowania organizmu witaminę D. Praktyczna i wygodna forma kapsułek żelowych ułatwia zażycie tego
rewelacyjnego suplementu diety. Preparat ten dostarcza aż 1000% referencyjnej wartości spożycia dla witaminy D!Witamina D
występuje w dwóch postaciach: cholekalcyferolu (syntetyzowanego w skórze lub pozyskiwanego z pożywienia) oraz ergokalcyferolu
(powstającego z ergosterolu występującego w drożdżach i grzybach kapeluszowych), Są one substancjami wyjściowymi, które w
organizmie ulegają przemianom do związków aktywnych, wykazujących działanie podobne do hormonów.Witamina D pomaga w
prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz korzystnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie
mięśni i układu odpornościowego.Suplement diety VIT D3 2000 szczególnie zalecany jest osobom aktywnym fizycznie i wszystkim,
którzy pragną zachować dobrą formę i zdrowie.Zalecane spożycie1 KAPSUŁKA DZIENNIE, POPIJAJĄC WODĄWażneOstrzeżenia: Nie
należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu doby. Nie stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z
jego składników. Nie należy stosować suplementu diety po upływie daty minimalnej trwałości. Data minimalnej trwałości znajduje się z
boku opakowania. Preparat przeznaczony dla osób dorosłych. W przypadku potrzeby jednoczesnego podawania doustnych leków
przeciw-zakrzepowych zaleca się podawanie witaminy D o innej porze z uwagi na interakcję z wapniem w procesie krzepnięcia
krwi.Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zaleca się zrównoważony sposób żywienia i zdrowy
tryb życia.Składnikiolej słonecznikowy, otoczka kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, woda oczyszczona, olej MCT,
witamina D, przeciwutleniacz: alfa tokoferol Zawartość jednej

porcji
 zaw: % RWS *

 Witamina D3 (
cholekalcyferol )

50 µg (2000 IU)1000%

 Substancja   
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pomocnicza:
 Olej słonecznikowy 248 mg  

* % referencyjnej wartości spożycia

ProducentALLNUTRITIONGłogowska 23C45-315 Opole
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