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Protego Witamina D 2000 kaps.miękkie 60kap
 

Cena: 9,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent SALVUM LAB SP. Z O.O. SP.K.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Protego Witamina D 2000 zawiera 2000 j.m. witaminy D dla dorosłych w małych, wygodnych do przyjmowania kapsułkach
elastycznych. Witamina D zawarta w produkcie Protego Witamina D 2000 została wyizolowana z lanoliny, czyli z owczej wełny,
naturalnego pochodzenia z podwójnego naświetlania lanoliny.

Opis
Dlaczego Witamina D?

  Jest niezbędna do prawidłowego rozwoju i utrzymania zdrowych kości oraz pomaga zachować zdrowe zęby.
  Wspiera odpowiednie wchłanianie wapnia i fosforu, utrzymując prawidłowy poziom wapnia we krwi.
  Wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu odpornościowego.
  Bierze udział w procesie podziału komórek.

Opakowanie zawiera 60 kapsułek elastycznych.

Składniki
Skład Protego Witamina D 2000:

Skład

1 kapsułka zawiera

Witamina D

2000 j.m (50 µg, 1000% ZDS*)

*Zalecane Dzienne Spożycie

Składniki: olej słonecznikowy, żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), witamina D (cholekalcyferol).
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Dawkowanie
Zaleca się stosować 1 kapsułkę Protego Witamina D 2000 dziennie po posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w
ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Do utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy
stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Ostrzeżenia
Ostrzeżenia: Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące powinny
przyjmowanie preparatu skonsultować z lekarzem.

Przechowywanie
Preparat przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Wyprodukowano w Polsce dla: Salvum LAB spółka z o.o. sp. k. 58-500 Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 53
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