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NATURELL WITAMINA D3 4000 60 tabletek do ssania
 

Cena: 19,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 mg D3 4000 j.m.

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

WITAMINA D3

4000

mikroenkapsułkowana witamina D3 naturalnego pochodzenia

Dlaczego Naturell Witamina D3 4000? Czy wiesz, że... Jak działa? Szczegóły produktu  

Dlaczego Naturell Witamina D3 4000?
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naturalne pochodzenie: z lanoliny z runa owczego

czysty skład1

mikroenkapsułkowana witamina D3– zwiększona stabilność składnika aktywnego2

wygodna forma tabletek do rozgryzania i żucia – nie wymaga połykania ani popijania

jedna tabletka zawiera 4000 j.m. / 100 µg witaminy D3

 

szwedzka jakość

bezglutenowy

bez laktozy

 

1 Czysty skład – bez substancji wypełniających, barwników, konserwantów syntetycznego pochodzenia. 2 Preparat zawiera
mikroenkapsułkowaną witaminę D3. Mikroenkapsulacja to proces powlekania rozdrobnionych cząsteczek składnika aktywnego
preparatu przez inną substancję w celu zwiększenia stabilności. Umożliwia to kontrolowane uwalnianie składników w organizmie.
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Czy wiesz, że...

Warto stosować suplementację witaminą D3 przez znaczną część roku.

 Regularna ekspozycja na słońce stanowi istotne źródło witaminy D3, jednakże w naszej strefie geograficznej synteza skórna
następuje tylko przez część roku. Dodatkowo, wraz z wiekiem spada efektywność syntezy witaminy D3 w skórze. Z tego względu
seniorom (>75 lat) zaleca się suplementację witaminą D3 w ilości 2000–4000 IU na dobę* przez cały rok3.  Pozostały okres w roku
związany jest ze znacznie ograniczoną syntezą skórną witaminy D.

 

* W zależności od masy ciała i podaży witaminy D w diecie. 3 Rusińska A., Płudowski P., i wsp. Zasady suplementacji i leczenia witaminą
D – nowelizacja 2018 r., Postęp Neonatologii, 2018, 24 (1).

Jak działa?

Witamina D3 pomaga w:

prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu

prawidłowym funkcjonowaniu mięśni

utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi

prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

utrzymaniu zdrowych kości
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utrzymaniu zdrowych zębów

 

Naturell Witamina D3 4000

suplement diety

Witamina D3 zawarta w suplemencie diety Naturell Witamina D3 4000: • wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego, • pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, • wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni, • wspiera
prawidłowe wchłanianie wapnia.

 

Szczegóły produktu

Skład Zalecana porcja do spożycia Ostrzeżenia i dodatkowe informacje 

SKŁAD

Składniki: substancje słodzące: sorbitole, ksylitol; cholekalcyferol (witamina D); substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe (kwas
stearynowy); średniołańcuchowe trójglicerydy; naturalny aromat waniliowy, naturalny aromat cytrynowy. Suplement diety Naturell
Witamina D3 4000 zawiera substancje słodzące. Zawartość składników: Jedna tabletka zawiera:

WITAMINA D (CHOLEKALCYFEROL)

4000 j.m. / 100 µg (2000%**)

** procent realizacji referencyjnych wartości spożycia

  

 

SUPLEMENT DIETY
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