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Oleofarm, D-Vitum forte, Witamina D3 2000 j.m., 60 kapsułek
 

Cena: 25,62 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 000 j.m.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Opis produktu
 

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.

 Zastosowanie: do postępowania dietetycznego w niedoborach witaminy D.

Zalecane spożycie: zaleca się przyjmować 1 kapsułkę dziennie po posiłku. Składniki: - nowy skład: olej lniany tłoczony na zimno
wysokolinolenowy, żelatyna #℣佐⌡⌀猀欁䈀愀搀渀椀欀 漀琀漀挀稀欀椀⌡⍃倣℣, cholekalcyferol #℣佐⌡⌀眀椀琀愀洀椀渀愀 䐀㌀⌡⍃倣℣, emulgator: monolaurynian polioksyetylenosorbitolu
#℣佐⌡⌀瀀漀氀椀猀漀爀戀愀琀 ㈀　⌡⍃倣℣. - stary skład: olej MCT #℣佐⌡⌀琀爀樀最氀椀挀攀爀礀搀礀 漀 嬀爀攀搀渀椀攀樀 搁䈀甀最漁嬀挀椀 䈀愁䐀挀甀挀栀愀⌡⍃倣℣, żelatyna #℣佐⌡⌀猀欁䈀愀搀渀椀欀 漀琀漀挀稀欀椀⌡⍃倣℣, cholekalcyferol,
emulgator:monolaurynian poliksyetylenosorbitolu #℣佐⌡⌀瀀漀氀椀猀漀爀戀愀琀 ㈀　⌡⍃倣℣. 1 kapsułka zawiera #℣佐⌡⌀渀漀眀礀 猀欁䈀愀搀⌡⍃倣℣: - wartość energetyczna #℣佐⌡⌀攀渀攀爀最椀愀⌡⍃倣℣
20,1kJ/4,9kcal, - tłuszcz 0,5g #℣佐⌡⌀眀 琀礀洀㨀 欀眀愀猀礀 琁䈀甀猀稀挀稀漀眀攀 渀愀猀礀挀漀渀攀 　最Ⰰ 欀眀愀猀礀 琁䈀甀猀稀挀稀漀眀攀 樀攀搀渀漀渀椀攀渀愀猀礀挀漀渀攀 　最Ⰰ 欀眀愀猀礀 琁䈀甀猀稀挀稀漀眀攀
wielonienasycone 0g, węglowodany 0g, #℣佐⌡⌀眀 琀礀洀㨀 挀甀欀爀礀 　最⌡⍃倣℣, białko 0,09g, sól 0g, witamina D3 50µg #℣佐⌡⌀　　　─⨀⌡⍃倣℣. 1 kapsułka zawiera #℣佐⌡⌀猀琀愀爀礀
skład#℣䍐⌡⌀㨀 ⴀ 眀愀爀琀漁嬁܀ 攀渀攀爀最攀琀礀挀稀渀愀 ㈀　Ⰰ欀䨀⼀㐀Ⰰ㤀欀挀愀氀Ⰰ ⴀ 琁䈀甀猀稀挀稀 　Ⰰ㔀最Ⰰ 眀 琀礀洀 欀眀愀猀礀 琁䈀甀猀稀挀稀漀眀攀 渀愀猀礀挀漀渀攀 　Ⰰ㔀最Ⰰ 省ᤀ最氀漀眀漀搀愀渀礀 　最Ⰰ 眀 琀礀洀 挀甀欀爀礀 　最Ⰰ
błonnik 0g, białko 0,097g, sól 0g, witamina D3 50µg (1000%*). *RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.
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Ważne wskazówki: Produkt przyjmuje się według wskazań lekarza i pod jego nadzorem. Nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych. Nie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Przechowywać w temp. pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nie zamrażać.
Chronić przed światłem. 
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