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Molekin D3 Forte 4000j.m. 60 tabl.
 

Cena: 13,46 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Cholecalciferolum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: NATUR PRODUKT

ILOŚĆ: 60 tabletek

 

OPIS:

Molekin D3 Forte to dietetyczny środek specjalnego przeznaczenia medycznego.

 

ZASTOSOWANIE:

Preparat przeznaczony jest do postępowania dietetycznego w niedoborach witaminy D3, osteoporozie, obniżonej odporności,
zaburzeniach wchłaniania wapnia i fosforu. 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 zalecane osobom starszym oraz kobietom w ciąży unikanie 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.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

O ile lekarz nie zaleci inaczej: 1 tabletka dziennie. Tabletkę należy popić wodą. Stosować po posiłkach.

 

SKŁAD:

Substancje wypełniające: izolmat i celuloza; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, cholekalcyferol
(witamina D3); otoczka (substancje zagęszczające: hydroksypropylometyloceluloza i hydroksypropyloceluloza, substancje wiążące: talk,
barwnik E171).

 

OSTRZEŻENIA:

Stosować pod nadzorem lekarza.

Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Nie może zastępować prawidłowej diety.

Nie przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Spożycie w nadmiernych ilościach może wywołać efekt przeczyszczający.

Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępnym dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Należy zachować szczególną ostrożność jeśli stwierdzono reakcje alergiczne wszelkiego typu na produkty zawierające witaminę D. Jeśli
u pacjenta stwierdzono hiperwitaminozę D (zbyt duże stężenie witaminy D we krwi). Nie stosować w przebiegu gruźlicy, sarkoidozy,
niektórych typów chłoniaków. Zawiera izomalt.

 

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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