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SINGULARIS SUPERIOR WITAMINA D3 Forte 4000IU 120
kapsułek
 

Cena: 27,67 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościSINGULARIS SUPERIOR WITAMINA D3 Forte 4000IU 120 kapsułekWitamina D3 jest w szczególności dla osób:–
dorosłych, które nie są w stanie zapewnić dostatecznej ekspozycji na światło słoneczne,– chcących utrzymać prawidłowe stężenie
witaminy D3,– z nadwagą i otyłych w profilaktyce niedoborów związanych z obniżoną biodostępnością witaminy D3 zatrzymywanej w
tkance tłuszczowej.Zalecane stosowanie witaminy D3:• problemy sercowe, zawały i problemy układu krążenia,• osteoporoza,
demineralizacja kości, krzywica, skrzywienia kręgosłupa,• zaburzenia w funkcjonowaniu układu odpornościowego,• osoby ze
zwiększonym zapotrzebowaniem na witaminę D3 oraz u których stwierdzono niskie spożycie witaminy D3 z dietą,• dla osób dorosłych,
które nie są w stanie zapewnić dostatecznej ekspozycji na światło słoneczne, w celu utrzymania prawidłowego stężenia witaminy D,•
kobiety w ciąży oraz karmiące piersią, kobiety w okresie menopauzy.Zalecane spożycieznajduję się na opakowaniuWażneOliwa extra
virgin jest produktem najlepszej jakości – uzyskiwana z pierwszego tłoczenia na zimno, jest tłuszczem całkowicie naturalnym. Nie
zawiera jakichkolwiek dodatków. Zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe – kwas linolow (omega 6) i kwas linolenowy (omega 3).Jest
także doskonałym źródłem witamin i minerałów (witamina z grupy B, prowitaminy A, witaminy C a także potasu, magnezu czy
fosforu).Obniża poziom złego cholesterolu we krwi (LDL), jednocześnie zwiększając poziom dobrego cholesterolu HDL*Uwagi – dzięki
zastosowaniu wysokiego stężenia witaminy D3 kapsułka jest niewielkich rozmiarów i jest łatwa do połknięcia.SkładnikiWitamina D₃ (z
lanoliny), olej z oliwek 100% extra virgin, żelatyna, gliceryna, woda oczyszczona.Jedna kapsułka (dzienna porcja) zawiera:Witamina D₃
(cholekalcyferol) – 5000 j.m. – 125 µg – 2500% RWS*ProducentDystrybutor:Activepharm Labs Sp. z o.o. Sp. K.Jana Brzechwy 659-220
Legnica
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/singularis-superior-witamina-d3-forte-4000iu-120-kapsulek-a.html
https://aptekazawiszy.pl/singularis-superior-witamina-d3-forte-4000iu-120-kapsulek-a.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

