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D-Vitum Forte 1000 j.m. 60 kapsułek
 

Cena: 15,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia
medycznego

PRODUCENT: Oleofarm Sp. z o.o.

ul. Mokronoska 8

52-407 Wrocław

ILOŚĆ:  60 kapsułek

 

D-Vitum Forte 1000 j.m., kapsułki z witaminą D, 60 sztuk;  dla dorosłych i dzieci powyżej 6 roku
życia
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ZASTOSOWANIE:

D-Vitum Forte 2000 j.m. przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 6 roku
życia do postępowania dietetycznego w niedoborach witaminu D. 

 

D-Vitum Forte 1000 j.m

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.

zawiera olej lniany o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych omega-3, do których należy
kwas alfa-linolenowy (ALA). Kwas alfa-linolenowy pomaga w utrzymaniu prawidłowego
poziomu cholesterolu we krwi. Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 2 g
ALA dziennie.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Zaleca się przyjmować 1 kapsułkę dziennie.

Warto?? od?ywcza 100 g

Warto?? energetyczna 3369 kJ/ 817 kcal

T?uszcz, w tym: 84 g

-kwasy t?uszczowe nasycone

-kwasy t?uszczowe jednonienasycone

-kwasy t?uszczowe wielonienasycone

8,2 g

15 g

60  g
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W?glowodany, w tym: 0 g

cukry 0 g

B?onnik 0 g

Bia?ko 16 g

Sól 0 g

Witamina D3 4180 µg (83600%*)

* %RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia

SKŁAD:

Wysokolinolenowy olej z nasion lnu (Linum usitatissimum) tłoczony na zimno, żelatyna
(składnik otoczki), cholekalcyferol (witamina D3), emulgator: monolaurynian
polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 20)

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st.
Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma
zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu
życiu lub zdrowiu.
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