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AMAVIT D3 2000 j.m x 60 tabl
 

Cena: 18,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent AMARA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej krokoszowy rafinowany, żelatyna wołowa, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, witamina D₃ (cholekalcyferol) w oleju MCT.

1 tabletka zawiera:

Witamina D - 2000 j.m. / 50 µg (1000% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 60 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

AMAVIT D3 2000 j.m. to suplement diety zawierający 2000 j.m. witaminy D₃ w jednej tabletce. Suplement diety AMAVIT D3 2000
j.m. ma postać tabletek , które ulegają rozpadowi w jamie ustnej, dzięki czemu nie jest konieczne ich popijanie.
Suplement diety AMAVIT D3 2000 j.m. powstał z myślą o osobach, które mają trudności z połykaniem tabletek czy kapsułek.
Przyjemny smak produktu oparty jest na naturalnym, cytrynowym aromacie.
AMAVIT D3 2000 j.m. to suplement diety przeznaczony dla dzieci powyżej 11. roku życia oraz osób dorosłych do 75. roku życia,
kobiet planujących ciążę, będących w ciąży i matek karmiących piersią, w celu uzupełnienia diety w witaminę D₃.

Witamina D:

pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów oraz kości
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz funkcjonowaniu mięśni
pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu
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pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi
bierze udział w procesie podziału komórek

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka dziennie

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o. ul. Stacyjna 5 30-851 Kraków

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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