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D-Vitum forte MAX 4000 j.m. witamina D dla dorosłych x60
kapsułek
 

Cena: 22,55 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Oleofarm

Postać kapsułki

Substancja
czynna

witamina D

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Działanie:

Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, zębów oraz prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie mięśni i układu odpornościowego. Wspiera prawidłowe wchłanianie i wykorzystywanie wapnia i fosforu, a także bierze
udział w procesie podziału komórek.

Organizm produkuje witaminę D na drodze syntezy skórnej, pod wpływem promieniowania słonecznego UV. W okresie letnim synteza ta
jest jednak ograniczona ze względu na stosowanie kosmetyków z filtrami UV i zalecanego osobom starszym oraz kobietom w ciąży
unikania nadmiernej ekspozycji na słońce. W okresie jesienno-zimowym synteza witaminy D w skórze jest ograniczona z powodu
zmniejszonego nasłonecznienia. U osób po 65 roku życia obserwuje się ponadto wyraźne zmniejszenie syntezy skórnej witaminy D.

Wskazania:

Do postępowania dietetycznego w deficycie i niedoborach witaminy D.
Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych powyżej 75 roku życia.

Dawkowanie:

Produkt przyjmuje się według wskazań lekarza i pod jego nadzorem.
Zaleca się przyjmować 1 kapsułkę dziennie po posiłku.
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Skład:

1 kapsułka zawiera:

witamina D3 100µg (4000 j.m.)(2000%)*
olej z nasion lnu 195mg w tym kwas alfa-linolenowy (omega-3) 98mg.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław
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