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Evital D 1000 krople 10 ml
 

Cena: 20,80 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać -

Producent ELANTIS FARMA S.R.L.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Evital D 1000, krople dla dzieci i dorosłych, 10ml

Evital D 1000 krople to suplement diety, który zawiera 1000 j.m. witaminy D w jednej porcji, wzbogacony w oliwę z oliwek. Witamina D
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz prawidłowym
funkcjonowaniu mięśni.

Produkt może być stosowany przez wegetarian i wegan, gdyż nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w witaminę D.

Zalecane spożycie: dzieci powyżej 1. roku życia, młodzież i dorośli - 1 naciśnięcie (maksymalnie do oporu) pompki dozującej raz
dziennie. Podawać doustnie. Butelka zaopatrzona jest w pompkę dozującą, która pozwala na odmierzenie właściwej porcji do spożycia.
Jedno naciśnięcie pompki dostarcza 1000 j. m. (25mcg) witaminy D3. Przed pierwszym zastosowaniem należy kilkakrotnie nacisnąć
pompkę aż do pojawienia się pierwszej kropli.

Składniki: oliwa z oliwek, witamina D3 (cholekalcyferol), przeciwutleniacz (octan DL-alfa tokoferylu).

dzienna porcja (1 naciśnięcie pompki) zawiera: witamina D3 (cholekalcyferol) 25mcg 1000j.m. (500%)*.

*RWS - Refrencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zrożnicowanej diety i nie zastąpi zdrowego trybu życia.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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Przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.
Po pierwszym zastosowaniu produktu zużyć w ciągu 6 miesięcy.
Opakowanie zawiera 200 kropli.

Wyprodukowano w Polsce dla:
Elantis Farma S.R.L.

Dystrybutor:
A&D Pharma Poland sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 146D,
02-305 Warszawa.
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