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BIARON D Witamina D 800 j.m. 90 kapsułek twist-off
 

Cena: 21,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 90 kaps.

Postać kaps.twist-off

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościBioaron D 800 j.m. jest suplementem diety przeznaczonym do stosowania w okresie jesienno-zimowym oraz przez cały rok
dla osób, które nie są w stanie zapewnić dostatecznej ekspozycji na światło słoneczne celem utrzymania prawidłowego stężenia
witaminy D w organizmie. Preparat pomaga uzupełniać codzienną dietę w witaminę D. Przeznaczony jest dla dzieci urodzonych
przedwcześnie, dla dzieci i młodzieży w wieku 1-18 lat oraz dla osób dorosłych.Bioaron D 800 j.m. jak i jego składniki nie zostały
wyprodukowane metodą ekologiczną. Zawarta w kapsułkach witamina D zapewnia prawidłowy rozwój i wzrost kości u dzieci. Wspiera
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz prawidłową pracę mięśni. Ma wpływ na właściwy przebieg procesu podziału
komórek oraz wspomaga prawidłowe wchłanianie i wykorzystywanie wapnia i fosforu. Pomaga utrzymać odpowiedni poziom wapnia we
krwi jak i zdrowe i mocne kości oraz zęby.Zalecane spożycieNoworodki przedwcześnie urodzone - zawartość 1 kapsułki dziennie do
momentu osiągnięcia skorygowanego wieku 40 tygodni ciąży;Dzieci w wieku 1-18 lat - zawartość 1 kapsułki dziennie,w przypadku
otyłości 2 kapsułki dziennie;Dorośli - 1 do 2 kapsułek dziennie przez cały rok.Nie nalezy przekraczać zalecanej dziennej porcji.Końcówkę
kapsułki należy ścisnąć, przekręcić i oderwać. Następnie zawartość kapsułki wycisnąć bezpośrdenio do ust, na łyżeczkę lub dodać do
pokarmu.Dzieci od 10 lat i osoby dorosłe mogą kapsułkę połknąć w całości popijając wodą.WażnePreparatu nie należy stosować w
przypadku uczulenia na którykolwiek z jego składników.Suplement diety Bioaron D należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w
oryginalnym kartoniku i w sposób niedostępny dla małych dzieci.Chronić przed światłem.SkładnikiZawartość kapsułki: olej
słonecznikowy, witamina D (cholekalcyferol).Otoczka kapsułki: żelatyna wieprzowa, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol.1 kapsułka
zaiera 20 mcg - 800 j.m. witaminy D czyli 400% jej referencyjnej wartości spożycia.ProducentPhytoPharmKlęka 1,63-040 Nowe Miasto
nad Wartą
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