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Vitadiet Akavit Witamina D3 1000 Iu 30 Ml
cena: 18,85 PLN
Opis słownikowy
Kategoria

Suplement diety

Producent

VITADIET

Wysyłka

1-2 dni

Opis produktu

Vitadiet AKAVIT Witamina D3 1000 IU krople 29,4 ml
Witamina D3 pochodzenia naturalnego (z lanoliny) w oliwie z oliwek.
Witamina D3 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, mięśni, kości i zębów.

Składniki:
oliwa z oliwek (Olea europaea), cholekalcyferol (witamina D3).
W zalecanej do spożycia dziennej porcji:
Witamina D: 1000 IU/ 25 µg 500%* (1 naciśnięcie pompki dozującej 140 µl);
lub 2000 IU/ 50 µg 1000%* (2 naciśnięcia pompki dozującej 280 µl)
*DRWS - dzienna referencyjna wartość spożycia

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja do spożycia dla dorosłych: 1-2 objętości pompki dozującej lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Zalecana
dzienna porcja do spożycia dla dzieci powyżej 1 roku życia: 1 objętość pompki dozującej lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią po
wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Produkt nie jest przeznaczony dla osób z indywidualnym brakiem tolerancji na którykolwiek ze
składników preparatu. 1 naciśnięcie pompki dozującej zawiera 140 µl preparatu (1000 IU witaminy D). Suplement diety nie może być
stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i
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prowadzić zdrowy tryb życia. Ostrzeżenie: Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja
wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób przechowywania:
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Zawartość w opakowaniu:
210 x 140 µl

Witamina D3 w kroplach
Niedobór witaminy D może przyczynić się do wielu poważnych dolegliwości i problemów zdrowotnych. Organizm może wyprodukować
ją naturalnie pod wpływem działania promieni słonecznych, jednak okres jesienno-zimowy nie sprzyja opalaniu. Połykanie tabletek dla
niektórych bywa uciążliwe, dlatego jednym z najpopularniejszych produktów wśród suplementów jest właśnie wit D3 w kroplach. Płynna
forma jest łatwa do spożycia, dobrze się przyswaja i zapewnia dzienną porcję do spożycia.
Prawidłowa suplementacja witaminy D3 przynosi wiele korzyści — nie tylko wzmacnia kości, zęby oraz mięśnie, ale także wspomaga
właściwe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Akavit Witamina D3 w kroplach to produkt, który można wyjątkowo łatwo dawkować. Jedna pompka odpowiada zalecanej porcji
spożycia. Suplement diety można podawać nawet dzieciom powyżej 1 roku życia, u których prawidłowy wzrost wspiera między innymi
właśnie witamina D3 - krople ponadto są znacznie łatwiejsze do połknięcia niż tradycyjne tabletki. Produktem mogą także wesprzeć
swoją odporność kobiety w ciąży, po wcześniej konsultacji z lekarzem. Suplement z witaminą D3 jest w pełni naturalny.
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