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PRINCIPIUM Witamina D3 Vegan 2000 UI 50 ml
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać płyn

Producent LAB PHARMA AGNIESZKA LEWANDOWSKA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościPRINCIPIUM Witamina D3 Vegan 2000UI 50 mlWitamina D3 jest szczególnie znana jako witamina dobra dla naszych
kości,ponieważ przyczynia się do prawidłowego wchłaniania wapnia i fosforu, które sąpodstawowymi minerałami szkieletu i
zębów.Witamina D pozytywnie wpływa także na ogólne dobre samopoczucie oraz prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu
odpornościowego. Nasz organizm czerpie ją w minimalnym stopniu z pożywienia: w postaci cholekalcyferolu (witamina D3) z żywności
pochodzenia zwierzęcego (zwłaszcza tłustych ryb, takich jak łosoś, makrela, śledź) oraz w postaci ergocalciferol (witamina D2) z
owoców i warzyw. Ta pierwsza jest najbardziej aktywna i wywodzi się w dużej mierze z transformacji, którą przechodzi konkretna
prowitamina występująca w skórze, dehydrocholesterolu, po ekspozycji na promienie UVB.BEZGLUTENOWA, BEZ LAKTOZY,
ODPOWIEDNIA DLA WEGAN.Źródło porostów w postaci oleju, witamina D3 może być również ekstrahowana z porostów, w
szczególności porostu islandzkiego, który jest szczególną formą symbiotyczną między grzybem a sinicami, zdolny do życia w
ekstremalnych środowiskach i gromadzenia dużych ilości składników odżywczych, w tym witaminy D3. Ze względu na swoje
pochodzenie, ta forma witaminy D3 jest nazywana wegańską i jest również zalecana dla osób, które nie spożywają mięsa.Zalecane
spożycieDzieci 3-10 lat: 4 krople/dzień (10 mikrogramów/400 UI)Nastolatki, kobiety w ciąży i karmiące piersią: 6 kropli/dzień (15
mikrogramów/600 UI)Dorośli: 20 kropli/dzień (50 mikrogramów/2000 UI)WażneTechnologia: Witamina D3 pochodzenia roślinnego, o
wysokiej absorpcji.Uwagi: Delikaty pomarańczowy smak.Bez glutenu, bez laktozy, odpowiedni dla weganSkładnikiŚrednia zawartość 20 kropli%VNR

Olej z porostu thallus miareczkowany na 2,5% zawartość

witaminy D3równowartość witaminy D3

 

2000,00 mikrogr.50,00 mikrogr.

1000

Witamina E       8,00 mg66
* Referencyjna wartość odżywcza  
ProducentBios
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