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D-VITUM FORTE Witamina D 2000 j.m. 60 kapsułek
 

Cena: 18,90 PLN

Opis słownikowy

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

 

Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, zębów oraz prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie mięśni i układu odpornościowego. Wspiera prawidłowe wchłanianie i wykorzystywanie wapnia i fosforu, a także bierze
udział w procesie podziału komórek.

Organizm produkuje witaminę D na drodze syntezy skórnej, pod wpływem promieniowania słonecznego UV. W okresie letnim synteza ta
jest jednak ograniczona ze względu na stosowanie kosmetyków z filtrami UV i zalecane osobom starszym oraz kobietom w ciąży
unikanie nadmiernej ekspozycji na słońce.  

W okresie jesienno-zimowym synteza witaminy D w skórze jest ograniczona z powodu zmniejszonego nasłonecznienia. U osób po 65
roku życia obserwuje się ponadto wyraźne zmniejszenie syntezy skórnej witaminy D.

 

Sposób użycia

Zaleca się przyjmować 1 kapsułkę dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Utrzymanie prawidłowego
stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.  

Ważne

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/d-vitum-forte-witamina-d-2000-j-m-60-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

Produkt przyjmuje się według wskazań lekarza i pod jego nadzorem. Nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia. Produkt nie jest
przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych.

 

Składniki

olej lniany tłoczony na zimno wysokolinolenowy, żelatyna (składnik otoczki), cholekalcyferol (witamina D3), emulgator: monolaurynian
polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 20).

Przechowywanie: przechowywać w temp. pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

 

  

Wartość odżywcza

  

100 g

  

Wartość energetyczna (energia)

  

3360 kJ/815 kcal

  

Tłuszcz, w tym:

  

83,1 g

  

   -kwasy tłuszczowe nasycone

  

7,9 g

  

   -kwasy tłuszczowe jednonienasycone

  

13,7 g

  

   -kwasy tłuszczowe wielonienasycone

  

61,5 g

  

Węglowodany, w tym:

  

0 g

  

   -cukry

  

0 g

  

Białko

  

16,8 g

  

Sól

  

0 g

  

Witamina D3

  

8319 µg (166380%*)

* %referencyjnej wartości spożycia

1 kapsułka (1 porcja) zawiera 50 µg (2000 j.m., 1000%*) witaminy D3 oraz 290 mg kwasów omega-3.

Liquid Protect Caps to innowacyjna technologia napełniania i zamykania kapsułki gwarantująca ochronę zawartych w niej cennych dla
Twojego organizmu składników.
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Wypełnianie w atmosferze ochronnej  

Specjalny system zamknięcia kapsułki  

Zatrzymywanie zapachu i smaku składników wewnątrz kapsułki  
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