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SUNDOVITD Witamina D3 60 kapsułek
 

Cena: 7,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps. (pudełko)

Postać kaps.miękkie

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościWitamina D należy do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, dlatego w trosce o najwyższą jakość opracowaliśmy
produkt w postaci kapsułek miękkich. Płynne tłuszczowe wypełnienie ,,Liquid formula“ zapewnia właściwe przyswajanie rozpuszczonej
w nim witaminy D.Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz układu
odpornościowego. Pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu oraz utrzymaniu właściwego poziomu
wapnia we krwi. Bierze udział w procesie podziału komórek.Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania
zdrowia.Zalecane spożycieZaleca się spożywać jedną kapsułkę co 2 dni.WażneNie przekraczać zalecanej dziennej porcji
produktu.Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.Produkt przeznaczony dla osób
dorosłych.Składnikiolej roślinny (słonecznikowy); żelatyna (wieprzowa); substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; triglicerydy nasyconych
kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha; cholekalcyferol (witamina D)Zawartość witamin w zalecanej dziennej porcji – 1
kapsułka co 2 dni*(% dziennych Referencyjnych Wartości Spożycia – dla osób dorosłych) Witamina D Ilość na 1 kapsułkęIlość w dziennej porcji

100 µg (2000 %) 4000 j.m.50 µg (1000%) 2000 j.m.

*Z uwagi na fakt, iż witamina D ma długi okres
półtrwania i jest magazynowana w organizmie, rekomendowaną dawkę witaminy D można przyjmować również w innym niż
suplementacja codzienna schemacie podawania, np. co drugi dzień. Maksymalna ilość witaminy D w zalecanej dziennej porcji w
suplementach diety została określona na 2000 j.m. (50 µg). Zaleca się spożywać jedną kapsułkę co dwa dni.Przed zastosowaniem
wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą.ProducentPolski Lek
S.A.ul. Chopina 1034-100 Wadowice
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