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Solgar Witamina D3 2500 IU (62,5 µg) płyn 59 ml
 

Cena: 59,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 59 ml

Postać Krople

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Witamina D3 (2500 IU) (cholekalcyferol),
Naturalne substancje pomocnicze: olej z pestek słonecznika, naturalny aromat pomarańczowy.

1/2 kroplomierza zawiera:
Witamina D3 (2500 IU) (cholekalcyferol) 62,5 µg 1250% RWS
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 59 ml.

Charakterystyka
Witamina D3 w płynie umożliwia suplementację diety w składnik o zasadniczym znaczeniu dla organizmu. Świeży olej z pestek
słonecznika stanowi nie tylko źródło tłuszczu niezbędnego do przyswojenia tej porcji witaminy ale jest również źródłem naturalnych
składników okołowitaminowych, co ułatwia i przyspiesza dystrybucję oraz wykorzystywanie jej przez organizm. Olej z pestek
słonecznika jest bogaty w składniki odżywcze. Naturalny aromat pomarańczy uprzyjemnia zażywania tej słonecznej witaminy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
½ kroplomierza (0,5 ml) dziennie. Można suplementować witaminę D3 spożywając ją bezpośrednio z kroplomierza lub po dodaniu do
wybranych potraw (gotowych do spożycia zup lub sałatek). Można również dodawać ją do napojów (soków warzywnych i owocowych).

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.
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Producent
SOLGAR Polska
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

Ważne informacje
Produkt nie zawiera:
cukru, soi, skrobi, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych, substancji słodzących, sztucznych substancji konserwujących i
barwiących.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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