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Skoczylas Witamina D3 Max w kroplach 30 ml
 

cena: 62,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent SKOCZYLAS

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

 Skoczylas Witamina D3 MAX 30 ml
WITAMINA D: pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, zębów i mięśni, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.

Witaminy D3 MAX marki Skoczylas

Witamina D:

pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu,
pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi,
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości,
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów,
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
bierze udział w procesie podziału komórek.

ZALETY:

starannie wyselekcjonowane źródło surowca,
nie zawiera substancji konserwujących,
ciemnobrązowa buteleczka zabezpiecza przed zniszczeniem substancji czynnych przez światło UV.

SKŁADNIKI:
olej ze słonecznika, cholekalcyferol (witamina D z lanoliny).
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Składniki 1 kropla % RWS
Witamina D 100 µg (4000 j.m.) 2000%*

% RWS (referencyjna wartość spożycia)

Suplement diety dla osób starszych powyżej 75 roku życia, w tym seniorów z otyłością, przeznaczony do uzupełnienia diety w witaminę
D

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE:
Dorośli: 1 kropla

SPOSÓB SPOŻYCIA:
Przed spożyciem wstrząsnąć.
1 kroplę odmierzyć na łyżeczce i spożyć bezpośrednio lub dodać do chłodnego posiłku.

Nie stosować u osób uczulonych na jakikolwiek składnik preparatu.
Kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia ponieważ czynniki te mają istotne znaczenie dla zdrowia.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:
Preparat należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu oraz temperaturze pokojowej i miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Nie zamrażać.

ZAWARTOŚĆ NETTO:30 ml (900 kropli) zawiera 900 sugerowanych dziennych porcji po 1 kropli.

Kategoria produktu:

Suplement diety

Podmiot odpowiedzialny: 

PURELAB Marek Skoczylas
ul. Reformacka 6
35-026 Rzeszów
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