
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

PURITAN'S PRIDE Witamina D3 2000 IU 100 kapsułek DATA
WAŻNOŚCI 30.08.2023
 

Cena: 16,89 PLN

Opis słownikowy

Producent PURITAN'S PRIDE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościPURITAN'S PRIDE Witamina D3 2000IU 100 kapsułekWpływa pozytywnie na zdrowie zębów.Pomaga budować tkankę
kostną.Wpływa pozytywnie na zdrowie zębów.Korzystnie wpływa na sprawność układu immunologicznego.Wspiera prawidłowe
działanie układu nerwowego.Witamina D3 w kapsułkach - witamina słońca na wyciągnięcie ręki!Witamina D3 w kapsułkach to suplement
przeznaczony dla osób, które borykają się między innymi z problemami dotyczącymi siły ich układu immunologicznego, chcącym
zachować zdrowe zęby i kości, mocną, zdrową opaleniznę, czy wesprzeć swój układ nerwowy. Witamina D3 2000 może zrobić dla
naszego zdrowia naprawdę wiele, warto zatem dokładniej poznać ją samą oraz jej działanie.Należy zacząć od tego, że na szczęście nasz
organizm potrafi wytworzyć witaminę D3 samodzielnie, jednak tylko w określonych warunkach. Nasza skóra wystawiona na działanie
promieni słonecznych (które muszą mieć sprecyzowaną długość fal) nasz organizm zaczyna syntezować ją z cholesterolu. Niestety,
jedynie w okresie od maja do sierpnia słońce emituje fale o odpowiedniej długości. W pozostałych miesiącach jesteśmy narażeni na
niedobory tej ważnej substancji. Witamina D3 w kapsułkach jest zatem idealnym sposobem na uzupełnienie niedoborów witaminy
D3.Witamina D3 2000 - zadbaj o swoje zdrowie i urodę.Witamina jest też ceniona przez osoby, które lubią opalanie! Pomaga zachować
zdrową i mocną opaleniznę, która utrzymuje się dłużej, niż w wypadku niedoboru witaminy D3. Jeżeli zależy Ci na wsparciu organizmu
uniwersalnym i skutecznym preparatem, to proponowane przez nas rozwiązanie sprawdzi się idealnie! Pamiętaj, że nasza witamina D3
w kapsułkach zawiera w sobie unikalną formułę SUNVITE D3, która jest aktywniejszą i silniejszą postacią witaminy D.Zalecane
spożycieStosować jedną (1) kapsułkę dziennie, najlepiej podczas posiłku.WażnePrzeciwwskazania: Okres ciąży i karmienia piersią,
nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.Przechowywać: W miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w
suchym miejscu, unikać nadmiernego ciepła. Nie używać, jeśli uszczelka pod korkiem jest uszkodzona lub jej brakuje.Składniki:
Cholekalcyferol (witamina D3), olej sojowy, olej kukurydziany, żelatyna, gliceryna roślinna.Produkt nie zawiera: Sztucznych Barwników,
Aromatów, Słodzików, Konserwantów, Cukru, Skrobi, Mleka, Laktozy, Glutenu, Pszenicy, Drożdży, Sodu. 1 Kapsułka % RWS

Witamina D3 (Cholekalcyferol)  50 µg(2000 IU)
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% RWS - Referencyjna warto?? spo?ycia

Witamina D3 2000 IU to łatwe do połknięcia kapsułki żelowe. Opakowanie zawiera aż 100 miękkich płynnych kapsułek żelowych. Płynna
forma kapsułki (LIQUID CAPS / SOFTGEL) zapewnia doskonałą przyswajalność witaminy D3.ProducenteWitaminy Sp. z o.o.ul. Lwowska
31/10156-400 Oleśnica
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

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

