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D-Vitum 1000 j.m. witaminy D VEGAN dla dzieci po 1 roku
życia i dorosłych 1000 j.m., aerozol, 7ml
 

Cena: 29,00 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 7 ml

Postać aer.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

D-Vitum Vegan, witamina D dla dzieci po 1 roku życia i dorosłych 1000 j.m., aerozol, 7ml

Suplement diety D-Vitum 1000 j.m. witaminy D Vegan w formie aerozolu przeznaczony jest do stosowania u dzieci powyżej 1 roku życia i
dorosłych. Produkt zawiera w swoim składzie naturalną witaminę D3 pochodzącą z porostu Cladonia rangiferina. Nie zawiera przy tym
składników pochodzenia zwierzęcego, więc może być stosowany przez wegan. Witamina D jest ważnym składnikiem diety zarówno
dzieci, jak i dorosłych. Istotne jest zapewnienie odpowiedniej ilości witaminy D w diecie, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.
Witamina D jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci i przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu
odpornościowego dzieci. Jednocześnie witamina D pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi, wspiera właściwe
funkcjonowanie mięśni, pomaga utrzymać zdrowe zęby i kości, wspomaga prawidłową pracę układu odpornościowego oraz bierze
udział w procesie podziału komórek.

Zastosowanie: suplementacja diety w witaminę D.

Zalecane spożycie: dzieci od 1. roku życia: 1 naciśnięcie pompki dozującej jeden raz dziennie. Dorośli: 2 naciśnięcia pompki dozującej
jeden raz dziennie.

Składniki: olej MCT (trójglicerydy o średniej długości łańcucha), oliwa z oliwek zimnotłoczona, ekstrakt z porostu Cladonia rangiferina
zawierający cholekalcyferol (witaminę D3), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.

1 naciśnięcie pompki zawiera: witamina D 25µg (1000 j.m., 500%)*
2 naciśnięcia pompki zawierają: witamina D 50µg (2000 j.m., 1000%)*

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Ważne wskazówki:
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Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym i ciemnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
światłem.
Preparat należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od otwarcia.

Ilość netto: 7ml

Dodatkowe informacje:
Produkt odpowiedni dla wegan.

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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

