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NUTRILITE WITAMINA D 90 tabletek Opakowanie na 3
miesiące stosowania
 

Cena: 81,95 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 90tabl

Postać tabletki

Producent NUTRILITE

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościNUTRILITE Witamina D to suplement diety z witaminą D pozyskaną z naturalnych źródeł, który pomaga utrzymać dobre
samopoczucie i ogólny stan zdrowia.Jakie korzyści oferuje ten produkt?Suplement NUTRILITE™ Witamina D zawiera dawkę
uzupełniającą w ilości 15µg (600 IU)* witaminy D, pozyskiwanej z naturalnych źródeł, w celu poprawy zdrowia ogólnego.Witamina D
wspomaga utrzymanie prawidłowego stanu zębów i kości.Ułatwia właściwe wchłanianie/wykorzystanie wapnia i fosforu.Wspomaga
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz mięśni.Witamina D odgrywa ważną rolę w procesie podziału komórek.* 300%
RWS (Referencyjna wartość spożycia).Dlaczego warto spróbować tego produktu?Codzienna ekspozycja skóry na słońce bez stosowania
filtrów ochronnych zwykle wystarcza, aby dostarczyć organizmowi niezbędną ilość witaminy D.Jednak nasz styl życia i zobowiązania
zawodowe powodują, że spędzamy wiele czasu w budynkach. Poza tym w okresie jesienno-zimowym dni są krótsze, a intensywność
nasłonecznienia mniejsza. Niestety witaminę D zawiera bardzo niewiele produktów spożywczych, co oznacza, że dostarczenie jej w
samym pożywieniu jest dla większości ludzi bardzo trudne. W efekcie wiele osób nie korzysta z całego dobra „witaminy słońca” i może
cierpieć w wyniku jej niedoboru.Jednak pomoc jest na wyciągnięcie ręki! NUTRILITE™ Witamina D, zawierająca witaminę D pozyskiwaną
z naturalnych źródeł, pomaga uzupełnić jej niedobór, oferując odpowiednią dawkę słońca zamkniętą w małej tabletce.FaktyOkoło 30
minut ekspozycji ramion i twarzy na słońce każdego dnia bez zastosowania filtra przeciwsłonecznego zwykle wystarcza, aby organizm
mógł wyprodukować odpowiednią ilość witaminy D.Bardzo niewiele produktów spożywczych zawiera witaminę D. Jej źródłem są na
przykład tłuste ryby (takie jak łosoś, tuńczyk i makrela) oraz tran. Niewielkie ilości witaminy D znaleźć można w wątrobie wołowej, serze i
żółtku jaja.Badanie finansowane przez Unię Europejską wykazało przeważający niedobór witaminy D u 40,4% populacji Europy bez
względu na wiek, pochodzenie etniczne czy zamieszkiwaną szerokość geograficzną.*Suplement NUTRILITE™ Witamina D dostarcza
witaminę D pozyskiwaną z dwóch naturalnych źródeł, m.in. z hodowli drożdży – źródła wysoko stężonej witaminy D.Drożdże są
hodowane w obiektach partnerskich z certyfikatem NutriCert™.NUTRILITE Witamina D nie zawiera sztucznych aromatów, barwników ani
dodanych konserwantów. Ilość witaminy D produkowana w skórze przy udziale promieni słonecznych może zależeć od szerokości
geograficznej, pory roku, warstwy ozonowej i zachmurzenia, właściwości skóry, odzieży, koloru skóry i wieku. Źródło: EFSA NDA
Panel, 2016. Scientific opinion on dietary reference values for vitamin D. EFSA Journal 2016;14(10):4547, 145 pp.
doi:10.2903/j.efsa.2016.4547; https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2016.4547* Źródło: Cashman KD,
Dowling KG, et al. Vitamin D deficiency in Europe: pandemic? Am J Clin Nutr (2016) 103(4):1033–44.10.3945/ajcn.115.120873.
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Zalecane spożycieNależy przyjmować jedną tabletkę dziennie z posiłkiem lub bez.Przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci.Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji. Przechowywać w
szczelnie zamkniętym opakowaniu.Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.Równie ważne jest przestrzeganie zróżnicowanej,
zbilansowanej odżywczo diety oraz zdrowy tryb życia.WażneSuplement NUTRILITE Witamina D zawiera dawkę uzupełniającą w ilości
15µg (600 IU) witaminy D.Włączenie go do codziennej diety jest proste, wystarczy przyjąć jedną małą i łatwą do połknięcia tabletkę
dziennie.NUTRILITE Witamina D jest pozyskiwana z hodowli drożdży – źródła wysoko stężonej witaminy D.NUTRILITE Witamina D nie
zawiera sztucznych barwników, aromatów ani dodanych konserwantów.Suplement produkowany w USA.SkładnikiSKŁADNIKI:
Maltodekstryna, stabilizatory (celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana,
Hydroksypropylometyloceluloza), witamina D z drożdży 3%, skrobia modyfikowana, środki przeciwzbrylające (dwutlenek krzemu, kwasy
tłuszczowe), sacharoza, antyoksydanty (askorbinian sodu, alfa-tokoferol), substancja pochłaniająca wilgoć (glicerol), trójglicerydy
średniołańcuchowe, cholekalcyferol, substancja glazurująca (wosk carnauba).ŚREDNIA ZAWARTOŚĆDAWKA DZIENNA (1 TABLETKA) %
RWSWitamina D 15 μg 300

% Referencyjnych wartości spożycia

ProducentProducent:Access Business Group LLCBuena Park, CA 90621 USADystrybutor:Amway Polska Sp. z o.o.ul. Puławska
366a02-819 Warszawa
 

Zestawy

Nutriwitaminy 359,95 PLN
Oszczędzasz 18,95 PLN

NUTRILITE WITAMINA C Plus 180 tabletek
(Opakowanie rodzinne)

NUTRILITE WITAMINA B Plus 60 tabletek NUTRILITE WITAMINA D 90 tabletek Opakowanie
na 3 miesiące stosowania
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