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WITAMINA D3 NATURALNA 2000 IU, 90 KAPSUŁEK
 

cena: 19,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2000 IU

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 90 KAPSUŁEK

Postać kapsułki

Producent FUTUREMED

Substancja
czynna

Witamina D3 (Cholekalcyferol)

Wysyłka do 24 godzin

Zastosowanie niedobory witaminy D3

Opis produktu
 

Pozbawiona syntetyków oraz konserwantów Witamina D3 Naturalnego Pochodzenia 2000 IU (jednostek) 90 kapsułek firmy
FutureMed jako jedna z nielicznych posiada gwarancję pochodzenia oraz naturalności.

Preparat zawiera 50 mcg naturalnej witaminy D3 w postaci cholekalcyferolu w
każdej kapsułce.

Dlaczego preparat marki FUTUREMED:
Naturalne pochodzenie D3
Optymalny skład
Najwyższa wchłanialność
Bez GMO
Produkt bezglutenowy

Preparat wytwarzany w zgodzie z najwyższymi wymogami gwarantowanej jakości farmaceutycznej produkcji

WITAMINA D WSPOMAGA:
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prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,
prawidłowe wchłanianie wapnia i fosforu,
utrzymanie zdrowych kości i zębów,
prawidłowe funkcjonowanie mięśni.

SPOSÓB UŻYCIA:
Jedna kapsułka dziennie, popijając odpowiednią ilością płynów.

SKŁAD:
Witamina D3 2000 IU (jednostek) - naturalnego pochodzenia z lanoliny
Nośnik: Olej słonecznikowy 

Preparat nie zawiera: glutenu, cukru, słodzików, pszenicy, laktozy, kazeiny, drożdży, barwników oraz konserwantów. Produkt
niemodyfikowany genetycznie.

OPAKOWANIE: 90 kapsułek 

Gwarancja Bezpieczeństwa i Jakości
Preparat tworzony zgodnie z najwyższymi standardami jakości – posiada certyfikat GMP – który gwarantuje, że preparat zawiera
substancje w określonych dawkach zgodnie z informacjami podanymi na opakowaniu oraz HACCP – gwarantujący bezpieczeństwo
stosowania preparatu.

Skuteczność i bezpieczeństwo zostały potwierdzone badaniami.

Wybierając preparaty firmy FutureMed otrzymujecie Państwo gwarancję najwyższej jakości składników oraz produkcji w zgodzie z
naturą.

Preparat bezpieczny dla diabetyków.

Dodatkowe cechy wyróżniające preparat:

Opatentowany Proces, z którego pozyskiwane są naturalne składniki preparatu gwarantuje:

brak zanieczyszczeń
brak konserwantów
brak procesów syntetycznych

Producent:
FUTUREMED to poszukiwanie nowych rozwiązań. To preparaty najwyższej jakości, tworzone ze starannością, pasją, przy wykorzystaniu
najnowszych technologii. To jednocześnie głębokie zaufanie do natury, która jest najlepszym źródłem substancji wspierających zdrowie
człowieka.

Pod szyldem FUTUREMED tworzymy nowe produkty, zwiększające komfort i polepszające jakość życia. Jesteśmy dumni z faktu, iż
oferowane przez nas preparaty są tworzone w oparciu o polski kapitał ludzki oraz ponad 20-letnie doświadczenie w branży
farmaceutycznej.

FUTUREMED
ul. Zabłocie 26
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30-701 Kraków

Futuremed - Innowacje płynące z natury

ZdroVita.pl gwarantuje ponadto szybką, bezpieczną i darmową dostawę zamówionych preparatów. Zapewniamy także
przechowywanie i transport w kontrolowanych warunkach, gwarantujących zachowanie pełni właściwości.

ZdroVita.pl - Dostarczamy Zdrowie od 2008 roku. Zaufaj sprawdzonej marce.

Czas realizacji zamówienia: 24h w dni robocze
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