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D-Vitum forte 1000 j.m. kaps. 1000j.m. 120
 

Cena: 27,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

D-Vitum forte 1000 j.m.

 

Witamina D bierze udzia? w wielu procesach zachodz?cych w

organizmie. Pomaga w  utrzymaniu zdrowych ko?ci, z?bów

oraz prawid?owego poziomu wapnia we krwi. Wspomaga prawid?owe

funkcjonowanie mi??ni i uk?adu odporno?ciowego. Wspiera

prawid?owe wch?anianie i wykorzystywanie wapnia i fosforu, a tak?e

bierze udzia? w procesie podzia?u komórek.
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Organizm produkuje witamin? D na drodze syntezy skórnej pod

wp?ywem promieniowania UV. Jednak stosowanie kremów z filtrami

UV, bardzo ma?a ekspozycja na s?o?ce oraz niska dost?pno??

promieni s?onecznych w naszej szeroko?ci geograficznej w okresie

od jesieni do wiosny ogranicza mo?liwo?? produkowania witaminy D w

komórkach. Dlatego wa?ne jest dostarczanie odpowiednich jej ilo?ci

wraz z diet?.

 

 

Produkt zawiera olej lniany o wysokiej zawarto?ci

kwasów t?uszczowych omega-3, do których nale?y kwas alfa-

linolenowy (ALA). Kwas alfa-linolenowy pomaga w utrzymaniu

prawid?owego poziomu cholesterolu we krwi. Korzystne dzia?anie

wyst?puje w przypadku spo?ywania 2 g ALA dziennie.
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Zastosowanie:

preparat przeznaczony jest dla dzieci powy?ej 6. roku ?ycia oraz osób

doros?ych w celu uzupe?niania diety w witamin? D.

 

 

Zalecane spożycie: 

dzieci powy?ej 6.roku ?ycia oraz osoby doros?e – 1 kapsu?ka dziennie,

niezale?nie od posi?ku. Nie nale?y przekracza? zalecanej porcji do

spo?ycia w ci?gu dnia. Suplementy diety nie mog? by? stosowane

jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Utrzymanie

prawid?owego stanu zdrowia wymaga zrównowa?onego od?ywiania i

prowadzenia zdrowego trybu ?ycia.

 

 

Składniki: 

wysokolinolenowy olej z nasion lnu (Linum usitatissimum) t?oczony na

zimno, ?elatyna (sk?adnik otoczki), substancja utrzymuj?ca wilgo?:
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glicerol, cholekalcyferol (witamina D3).

 

 

Dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera:

25 µg (1000 j.m., 500%*) witaminy D3 oraz 199 mg oleju z nasion lnu,

w tym 100 mg kwasu alfa-linolenowego (omega-3). 

 

 

*% referencyjnej warto?ci spo?ycia

 

 

Przechowywanie:

Przechowywa? w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym

miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w
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sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
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