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Solgar, Witamina D3 1000 IU, 100 pastylek do ssania
 

Cena: 56,40 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent SOLGAR POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Witamina D3 w przyswajalnej formie

Dla osób, które na co dzień zażywają wiele różnych leków i innych specyfików w postaci tabletek czy kapsułek albo mają nawykowe
problemy z ich łykaniem, Solgar Vit D3 w formie pastylek do ssania lub do gryzienia będzie doskonałym rozwiązaniem. To jeden z
preparatów, który można znaleźć w naszej aptece internetowej, sprzedającej m.in. leki homeopatyczne i zamówić go online.

Produkty Solgar – optymalne uzupełnienie codziennej diety

Proponowane przez Solgar produkty takie jak m.in. witamina D3 stanowią optymalne uzupełnienie codziennej dawki makroskładników.
Solgar Vit D3 to przyswajalna forma witaminy, która jest szczególnie ważna m.in.:

w przypadku osteoporozy i krzywicy – jej odpowiednia ilość działa profilaktycznie,
dla utrzymania zdrowych i mocnych kości oraz mięśni,
prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego #℣佐⌡⌀漀搀瀀漀爀渀漁嬀挀椀漀眀攀最漀⌡⍃倣℣ i sercowo-naczyniowego – m.in. zmniejszenie
ryzyka przeziębienia, zapobiega gromadzeniu się wapnia w tętnicach,
w zapobieganiu urazów sportowych i innych,
w profilaktyce stanów zapalanych oraz ich ograniczaniu w chorobach zwyrodnieniowych,
w odchudzaniu i otyłości – zmniejsza apetyt,
dla skóry, którą chroni przed oparzeniami.

Pastylki Solgar zawierające witaminę D3 są bardzo smaczne. Prowadzona przez nas apteka internetowa może zaproponować te
produkty online w dwóch smakach: bananowym i truskawkowym.

Wystarczy jedna pastylka Solgar Vit D3 dziennie

Zarówno ten preparat, jak i wiele innych produktów Solgar dostępnych przez internet nie zawiera substancji niebezpiecznych dla
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alergików, czyli:

glutenu,
pszenicy,
produktów mlecznych,
soi,
drożdży,
substancji konserwujących,
sztucznych substancji aromatycznych i barwiących.

Dziennie zaleca się spożywanie jednej pastylki zawierającej witaminę D3.

Składniki aktywne znajdujące się w Solgar Vit D3:

Witamina D3 (1000 IU, cholekalcyferol)25 µg

Naturalne substancje pomocnicze: Substancje wypełniające:

sacharoza,
fruktoza,
ksylitol,
celuloza mikrokrystaliczna,
skrobia spożywcza,
maltodekstryna,
dekstroza.

Substancje przeciwzbrylające:

roślinny kwas stearynowy,
dwutlenek krzemu,
sole magnezowe kwasów tłuszczowych (roślinnych).

Naturalne aromaty: truskawka, banan Wzmacniacz aromatu: kwas jabłkowy, kwas cytrynowy
Dawkowanie: 1 pastylka dziennie
Opakowanie: 100 pastylek do ssania
Zapewnia kurację: 100 dni

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

