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NATURELL WITAMINA D dla dzieci 60 tabletek
 

Cena: 12,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

 Jak działa?   Dlaczego Witamina D?   Dla kogo?   Skład   Szczegóły produktu 

Jak działa?

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego1
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pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów i kości1

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni1

 

 

Dlaczego Naturell Witamina D dla dzieci?

smak ułatwiającystosowaniew trosce o uśmiech

odpowiednia ilośćwitaminy D**

czysty skład bez substancjiwypełniających, barwników,konserwantów syntetycznegopochodzenia

bez cukru i laktozy, bezglutenowy,

 

Dla kogo?

Naturell Witamina D dla dzieci to preparat opracowany specjalnie z myślą o dzieciach.

dla dzieci powyżej 3 r.ż.
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tabletki do żucia i rozgryzania o smaku waniliowo-truskawkowym

 

 

Skład

Zawartość składników w dziennej porcji:

Jedna tabletka zawiera:

Witamina D (cholekalcyferol)

25 µg (500%***)

 

Pozostałe składniki pochodzenia naturalnego:

Funkcja:

Sorbitole, ksylitol

Naturalne substancje słodzące

Kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy)

Naturalna substancja tworząca powłokę ochronną

Średniołańcuchowe trójglicerydy

Substancja pomocnicza w procesie produkcji tabletek naturalnego pochodzenia

Naturalny aromat waniliowy Naturalny aromat truskawkowy

Naturalne substancje słodzące
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  SPRAWDŹ 

* Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

1Dzięki zawartości witaminy D

** Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25(OH)D3 we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub
farmaceutą.

*** procent realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia

2Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

 

Szczegóły produktu

 Skład   Zalecana porcja do spożycia   Ostrzeżenia i dodatkowe informacje  

Skład

Składniki: substancje słodzące: sorbitole, ksylitol; substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy); cholekalcyferol
(witamina D); średniołańcuchowe trójglicerydy; naturalny aromat truskawkowy, naturalny aromat waniliowy. Suplement diety Naturell
Witamina D dla dzieci zawiera substancje słodzące.

Zawartość składników w dziennej porcji:

Jedna tabletka zawiera:

WITAMINA D (cholekalcyferol)

25 µg(500%*)

* procent realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia

 

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:

Dzieci powyżej 3. roku życia – 1 tabletka na dobę.
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Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Ostrzeżenia i inne informacje

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Produkt nie zawiera
cukru i laktozy, jest bezglutenowy.

Ograniczenia stosowania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące stosowanie preparatu
powinny skonsultować z lekarzem.

Warunki przechowywania: produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić przed wilgocią i światłem.

Ilość: 60 tabletek do rozgryzania i żucia o smaku waniliowo-truskawkowym

Witamina D3 pochodzi spoza UE.

www.naturell.pl

Dystrybutor: USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
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Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://aptekazawiszy.pl
http://www.aptusshop.pl/
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

