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Biaron Witamina D 800 j.m. 90kaps twist-off
 

Cena: 22,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 90 kaps.

Postać kaps.twist-off

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Bioaron Witamina D 800j.m., 90 kapsułek twist-off

Witamina D zawarta w preparacie: odpowiada za prawidłowe wchłanianie i wykorzystanie wapnia i fosforu oraz odpowiedni poziom
wapnia we krwi, które pełnią szczególnie ważną rolę u osób z osteoporozą; wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego; pomaga
w utrzymaniu zdrowych kości i zębów; bierze udział w procesie podziału komórek; wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: noworodki przedwcześnie urodzone- zawartość 1 kapsułki dziennie do momentu osiągnięcia skorygowanego wieku
40 tygodnia ciąży. Dzieci w wieku 1-18 lat, zawartość 1 kapsułki dziennie, w przypadku otyłości zawartość 2 kapsułek dziennie. Dorośli 1
do 2 kapsułek dziennie, przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich.

Składniki: zawartość kapsułki: olej słonecznikowy, witamina D (cholekalcyferol); otoczka kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca
wilgoć- glicerol.

1 kapsułka zawiera: witamina D 800j.m. (20mcg) (400%)*

* RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Preparat należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, w oryginalnym kartoniku.
Chronić przed światłem.
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Producent:
Phytopharm Klęka S.A.,
Klęka 1,
63-040 Nowe Miasto nad Wartą.
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