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BioMedicalPharma Witamina D3 2000 IU 120 Kapsułek
 

cena: 43,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Postać kapsułki

Producent Bio Medical Pharma

Substancja
czynna

witamina d

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie niedobory witaminy D3

Opis produktu
 

Witamina D 2000 IU suplement diety zawiera 2000 j.m. witaminy D w jednej, małej kapsułce.

Przeznaczenie:

Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, kostnego oraz mięśniowego.

Witamina D 2000 IU suplement diety polecana jest w szczególności osobom:

chcącym zadbać o odporność organizmu
pragnącym utrzymać prawidłowy stan kości i zębów
chcącym zmniejszyć ryzyko upadku związane z niestabilnością postawy i osłabieniem mięśni

Witamina D pełni wiele ważnych funkcji w organizmie:

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
odgrywa ważną rolę w rozwoju i funkcjonowaniu układu kostnego
jest niezbędna do właściwego metabolizmu wapnia i fosforu
wspomaga utrzymanie odpowiedniego poziomu wapnia we krwi

Organizm może sam wytwarzać witaminę D pod wpływem promieniowania UV, jednak ze względu na ograniczoną ekspozycję na słońce
oraz stosowanie kremów z filtrem synteza ta jest zaburzona. Dlatego ważne jest regularne dostarczanie witaminy D z dieta.

W produkcie Witamina D 2000 IU zawieszona jest w oleju słonecznikowym. Dzięki temu łatwo się wchłania i może być przyjmowana
niezależnie od posiłku.
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Zastosowanie: uzupełnienie diety w składniki zawarte w produkcie.
Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie

Składnik: 

Zawartość w 1 szt.

Witamina D: 50,00 mcg (2000 jm)

%RWS* 1000 %

Dodatkowe informacje:

Preparaty marki Bio Medical Pharmas charakteryzują się naturalnym pochodzeniem o potwierdzonej naukowo skuteczności. Flagowe
produkty marki to LipidCell, Licur 7000, Licur MAX, KeratinCaps, NeuraCaps i inne. Firma stale pracuje nad wprowadzaniem kolejnych,
nowoczesnych nutrikosmetyków oraz suplementów diety opartych o naturalne składniki, które przyczyniają się do poprawy jakości
życia, wyglądu skóry oraz wyrównaniu niedoborów kluczowych składników odżywczych organizmu. Zapraszamy do zapoznania się z
pełną gamą preparatów. Jako autoryzowany sprzedawca gwarantujemy najwyższą jakość obsługi w tym gwarancję pochodzenia i
legalizacji preparatów oferowanych Państwu. Wybierz zdrowe życie z nami!
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