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Olimp, Gold-Vit D3 4000 j.m., 90 tabletek
 

Cena: 29,19 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 90 tabl.

Postać tabl.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Suplement diety w postaci małych, tabletek dzielonych, zawierający wysoką porcję witaminy D (D3) w ilości aż 50 µg (2000 j.m.) w porcji
dziennej (połowa tabletki). *Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, w utrzymaniu zdrowych
kości i zębów, jak również przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Witamina D pomaga także w
prawidłowym wchłanianiu/ wykorzystywaniu wapnia i fosforu.

Uwaga:

zalecaną dzienną porcję stanowi ½ tabletki, co odpowiada 50 µg (2000 j.m.) witaminy D. Jedna tabletka zawiera dwie porcje dzienne
(100 µg - 4000 j.m.). Nie należy spożywać więcej niż ½ tabletki dziennie. Nie należy spożywać innych preparatów zawierających
witaminę D. Ze względu na wysoką zawartość witaminy D, przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi
oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą.

Składniki:

substancja wypełniająca – celuloza; cholekalcyferol – witamina D, substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów
tłuszczowych; substancja wypełniająca – sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek
krzemu.

Przeznaczenie:

dla osób dorosłych, dzieci powyżej 11 roku życia, kobiet w ciąży i karmiących piersią, w okresie menopauzy, a także osób aktywnych
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fizycznie oraz osób starszych jako uzupełnienie diety w witaminę D.

Zalecana dzienna porcja:

osoby dorosłe i dzieci powyżej 11 roku życia ½ tabletki raz dziennie w trakcie lub po posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem. 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. Niewykorzystaną połowę tabletki należy przechowywać w takich samych warunkach, umieścić z
powrotem w otwartym blistrze i spożyć w ciągu 24 h.

 Producent:

OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
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