
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

NATUR PLANET Witamina D3 MAX krople 30 ml
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać krop.

Producent INFO-FARM MARCELINA PACULA-STAŚ

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościNATUR PLANET Witamina D3 MAX krople 30 mlWitamina D — rozpuszczalna witamina, która jest produkowana w skórze
człowieka pod wpływem działania promieniowania słonecznego. Jej odpowiedni poziom jest niezwykle ważny, ponieważ bierze udział
w:gospodarce wapniowo — fosforanowej wraz z parathormonemzwiększa przenikanie wapnia z naczyń do kości zwiększając
mineralizację kości,zapobiega powstawaniu próchnicy zębów,zwiększa masę mięśniową i siłę mięśni,pobudza układ
immunologiczny,korzystnie wpływa na układ rozrodczy,korzystnie wpływa na układ nerwowy — regeneruje neurony,zmniejsza ryzyko
wystąpienia osteoporozy,U przeciętnego człowieka synteza witaminy D w skórze jednak nie zapewnia odpowiedniego jej poziomu. Na tę
syntezę ma wpływ wiele czynników: czas ekspozycji na słońce, zanieczyszczenie środowiska, wysokość stosowanych filtrów
przeciwsłonecznych, szerokość geograficzna. Konieczna jest dodatkowa suplementacja witaminy D wraz z pożywieniem.Dawka 4000IU
witaminy D3 w jednej zalecanej porcji suplementu uzupełnia niedobory tych witamin niedostarczonych w odpowiedniej ilości z
pożywieniem. Rozpuszczona forma witaminy w wysokiej jakości oliwy z oliwek oraz oleju słonecznikowym zwiększa jej wchłanianie już
bezpośrednio po jej spożyciu. Dodatek naturalnej witaminy E powoduje zwiększenie trwałości witamin przez okres stosowania
suplementu, nie zmieniając jednocześnie jego smaku.Zalecane spożycie1 porcja - 1 kropla - 4000 IU (100mcg) cholekalcyferolu do
bezpośredniego spożycia doustnego lub jako dodatek do posiłku.Suplement diety przeznaczony wyłącznie dla osób zdrowych powyżej
75 roku życia.WażneW zakładzie produkcyjnym pakowane są również - sezam, migdały, produkty z dwutlenkiem siarki SO2, orzechy
arachidowe, różne orzechySkładnikiOliwa z oliwek, olej słonecznikowy (sub. wypełniająca), Witamina D (cholekalcyferol) (sub. czynna)
Witamina E (octan d-alfa tokoferylu) (przeciwutleniacz)Składnik aktywny w porcji (1 kropla) %RWSWitamina D (cholekalcyferol) 100 mcg
2000%*%RWS – Referencyjne Wartości Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2000 kcal)Opakowanie zawiera 500
zalecanych porcji do spożyciaProducentINFO-FARM Marcelina Pacula-Staś ul. J. Baildona 24/3, 40-115 Katowice
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