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Ibuvit D3 2000 + K2 MK-7 Omega 3 x 30 kaps.
 

Cena: 27,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps. (blistry)

Postać kaps.miękkie

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Postać kapsułki miękkie
Przekaz marketingowy Witamina D:

- jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości,

- pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu oraz utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi,

pomaga również w utrzymaniu zdrowych zębów i kości,

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Witamina K:

przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi,

pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

DHA (kwas dokozaheksaenowy) i EPA (kwas eikozapentaenowy) przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca.

DHA (kwas dokozaheksaenowy) przyczynia się do:
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utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu,

utrzymania prawidłowego widzenia.

Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie.

Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania witamin D i K oraz kwasów EPA + DHA (250 mg) występuje w przypadku spożycia
1 kapsułki dziennie.

Opis produktu / przeznaczenie Witamina D3 2000 IU, witamina K2 MK-7 100 µg, Omega-3

Dla młodzieży i dorosłych.

Składniki Składniki: Olej RYBI, żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o
średniej długości, menachinon (witamina K2 MK-7), cholekalcyferol (witamina D3).

  SKŁADNIKI 

1 kapsułka

  (zalecana dzienna 

porcja)

Witamina D

  25 µg, czyli 1000 IU

(500% RWS*)

Witamina K 100 µg (133% RWS*) 

  Olej rybi zawierający kwasy omega-3: 

EPA + DHA

DHA

365 mg

250 mg

200 mg

*RWS – referencyjna wartość spożycia
Zalecane dzienne spożycie 1 kapsułka dziennie
Dodatkowe informacje Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
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Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
organizmu.Warunki przechowywania Chronić od światła i wilgoci. BLISTRY Z KAPSUŁKAMI PRZECHOWYWAĆ W SZCZELNIE
ZAMKNIĘTYM KARTONIKU. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25℃.
Dostępne wielkości opakowań 30 kapsułek

Składniki
Colecalciferol, Menaquinone, Omega 3-Triglycerides

Dawkowanie
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Lek na receptę: Nie

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.,
ul. Pelplińska 19,
83-200 Starogard Gdański,
PL
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