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Olimp Gold-Vit D3 2000, 120 tabletek
 

Cena: 20,03 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 tabl.

Postać tabl.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Wysokiej jakości witamina D w rodzinnym, ekonomicznym opakowaniu. Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, jak
również przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Witamina D pomaga także w prawidłowym wchłanianiu i
wykorzystywaniu wapnia oraz fosforu.
Składniki: substancja wypełniająca – celuloza, cholekalcyferol – witamina D, substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, dwutlenek krzemu.

Według Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności bezpieczny poziom spożycia witaminy D ze wszystkich źródeł dla osób
powyżej 11 roku życia wynosi 100 µg (mikrogram). Dla dzieci od 1 do 10 roku życia – 50 µg. Dzieci do 11 roku życia nie powinny
przyjmować jednocześnie innego preparatu zawierającego witaminę D.
Dla osób dorosłych, dzieci powyżej 11 roku życia, kobiet w ciąży i karmiących piersią, w okresie menopauzy, a także osób aktywnych
fizycznie oraz osób starszych jako uzupełnienie diety w witaminę D.

Osoby dorosłe i dzieci powyżej 11 roku życia 1 tabletka raz dziennie w trakcie posiłku lub po nim lub inaczej po konsultacji z lekarzem.
Nie należy spożywać innych preparatów zawierających witaminę D.

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Warunki przechowywania: przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych
opakowaniach. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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