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TERRANOVA Wegańska witamina D3 2000 IU 50 kapsułek
 

Cena: 50,57 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 kaps.

Postać kaps.

Producent Terranova Nutrition

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościTERRANOVA Wegańska witamina D3 2000 IU 50 kapsułekWitamina D3 2000 IU (50 mcg) została przygotowana z
jadalnych odmian porostów, z których wyodrębniono witaminę D3 w postaci cholekalcyferolu.Terranova w trosce o kompleksowe
działanie wzbogaciła produkt o synergiczny kompleks składników pochodzenia roślinnego – Magnifood. Dzięki temu otrzymujemy
wartościowy suplement codziennej diety zawierający tak cenne składniki jak pestki dyni, kolendrę, spirulinę, otręby ryżowe i grzyby
shiitake.Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu, utrzymaniu zdrowych kości i zębów,
prawidłowego poziomu wapnia we krwi, funkcjonowaniu mięśni i układu odpornościowego.Poziom witaminy D we krwi jest zależny
głównie od ekspozycji skóry na działanie promieni słonecznych, które stymulują organizm do produkcji cholekalcyferolu oraz od jej
spożycia wraz z dietą. Suplement diety firmy Terranova zawiera 2000 IU (50 mcg) witaminy D w porcji dziennej. Według rekomendacji
ekspertów, osobom dorosłym do 65. r.ż., w zależności od masy ciała i podaży z dietą, zaleca się suplementację witaminy D w ilości
800-2000 IU/dobę w okresie wrzesień-kwiecień, a w przypadku niskiej ekspozycji na słońce – przez cały rok. Seniorom w wieku 65-75 lat
i osobom o ciemnej karnacji zaleca się całoroczną suplementację powyższą ilością witaminy D, zaś seniorom powyżej 75. r.ż. ilością
2000-4000 IU/dobę. Naturalne źródła witaminy D mogą podnieść jej poziom, jednak uważane są za nieefektywne dla utrzymania jej,
rekomendowanego przez ekspertów, poziomu przez cały rokDla kogo Wegańska witamina D3 2000 IU kompleks:Dla osób ceniących
sobie naturalną i wegańską suplementację opartą na wzorcach natury.Dla osób, które chciałyby wesprzeć funkcjonowanie układu
odpornościowego.Dla osób, które chcą wesprzeć organizm w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, prawidłowego poziomu wapnia we
krwi i funkcjonowaniu mięśni.Zalecane spożycieosoby dorosłe jedna (1) kapsułka dziennie podczas posiłku.WażneNie należy
przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie stanowi zamiennika zróżnicowanej dietySkładnikiZawartość
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia (1 kapsułka):KOMPLEKS MAGNIFOOD 600 mgw tym:Stabilizowane otręby ryżowe 300
mgGrzyb Shitake (liofilizowany świeży) 75 mgLiść kolendry (liofilizowany świeży) 75 mgSpirulina* (Spirulina platensis) 75 mgPestki
dyni 75 mgWitamina D3 (wegański cholekalcyferol z porostów) 50 mcg / 1000** % Referencyjnych Wartości
Spożycia.ProducentTERRANOVA NUTRITION
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