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Witamina D3 2000 IU 120 kapsułek
 

Cena: 29,98 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo Bio Medical Pharma

Opis produktu
 

Witamina D 2000 IU suplement diety zawiera 2000 j.m. witaminy D w jednej, małej kapsułce.

Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, kostnego oraz mięśniowego.

Witamina D 2000 IU suplement diety polecana jest w szczególności osobom:

  chcącym zadbać o odporność organizmu
  pragnącym utrzymać prawidłowy stan kości i zębów
  chcącym zmniejszyć ryzyko upadku związane z niestabilnością postawy i osłabieniem mięśni

Witamina D pełni wiele ważnych funkcji w organizmie:

  pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
  odgrywa ważną rolę w rozwoju i funkcjonowaniu układu kostnego
  jest niezbędna do właściwego metabolizmu wapnia i fosforu
  wspomaga utrzymanie odpowiedniego poziomu wapnia we krwi

Organizm może sam wytwarzać witaminę D pod wpływem promieniowania UV, jednak ze względu na ograniczoną ekspozycję na słońce
oraz stosowanie kremów z filtrem synteza ta jest zaburzona. Dlatego ważne jest regularne dostarczanie witaminy D z dieta.

W produkcie Witamina D 2000 IU zawieszona jest w oleju słonecznikowym. Dzięki temu łatwo się wchłania i może być przyjmowana
niezależnie od posiłku.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w składniki zawarte w produkcie.

  Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie

Witamina D3 1,0 MIU/g w oleju MCT ; eqv.50,00 mcg (2000IU) Witaminy D w 1 kapsułce zawiera: cholekalcyferol 2,5%, triglicerydy
średniłańcuchowe (MCT) 97,25 %, DL-α- takoferol (przeciwutleniacz) 0,25%

Substancje dodatkowe :
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Olej słonecznikowy

Sklad kapsułki/otoczki: żelatyna wołowa, glicerol (E422)- substancja utrzymująca wilgoć, woda oczyszczona

  Przeciwwskazania: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników
preparatu. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. Preparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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