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Apo D3 1000 j.m. x 60 kaps
 

Cena: 18,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent AUROVITAS

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Apo D3 to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, który zawiera witaminę D odpowiedzialną za
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz mięśni. Apo D3 jest suplementem diety, który ma za zadanie także
pozytywnie wpływać na stan zdrowia jamy ustnej oraz układu kostnego – pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów oraz kości. Produkt
przeznaczony jest dla dorosłych, seniorów w wieku powyżej 60. roku życia, jak również dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat.
Apo D3 zalecany jest do stosowania przez cały rok, a przede wszystkim w okresie od września do kwietnia. Jedno opakowanie preparatu
Apo D3 zawiera 60 kapsułek (masa: 8,34 g netto), co powinno wystarczyć na przeprowadzenie dwumiesięcznej suplementacji
produktem.

Opis
Rekomendowana skuteczna ilość witaminy D w 1 kapsułce.

ApoD3 przeznaczony jest dla:

dorosłych
seniorów (osób w wieku 60 lat i starszych)
dzieci i młodzieży (6-18 lat)

ApoD3 zalecany jest w suplementacji witaminą D, która wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i mięśni,
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, pomaga zmniejszyć ryzyko upadku związane z niestabilnością postawy i osłabieniem
mięśni. Upadki stanowią czynnik ryzyka w odniesieniu do złamań kości u osób obojga płci w wieku 60 lat i starszych.

Składniki
olej słonecznikowy, żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, cholekalcyferol (witamina D3), 1 kapsułka zawiera 25 µg witaminy
D, co stanowi 500% referencyjnej wartości spożycia (RWS).
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Stosowanie
Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie.

Rekomendacje suplementacji witaminą D*

Noworodki urodzone o czasie i niemowlęta 0-6 miesięcy: 400 j.m. Niezależnie od pory roku i sposobu karmienie. Od pierwszych
dni życia.
Niemowlęta 6-12 miesięcy: 400-600 j.m. Niezależnie od pory roku. Zależnie od dobowej ilości witaminy D przyjętej z pokarmem.
Dzieci 1-10 lat: 600-1000 j.m. *przy otyłości 1200-2000 j.m. W miesiącach październik-kwiecień lub przez cały rok, jeżeli nie
jest zapewniona synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich.
Młodzież 11-18 lat: 800-2000 j.m. *przy otyłości 1600-4000 j.m. W miesiącach październik- kwiecień lub przez cały rok, jeżeli
nie jest zapewniona synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich.
Dorośli 19-65 lat: 800-2000 j.m.*przy otyłości 1600-4000 j.m. W miesiącach październik- kwiecień lub przez cały rok, jeżeli nie
jest zapewniona synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich.
Seniorzy 65-75 lat: 800-2000 j.m.*przy otyłości 1600-4000 j.m. Przez cały rok.
Seniorzy >75 lat: 2000-4000 j.m. *przy otyłości 4000-8000 j.m. Przez cały rok.

* A. Rusińska i wsp., Zasady suplementacji i leczenia witaminą D - nowelizacja 2018 r., Standardy Medyczne/Pediatria, 2018, tom 15,
357-363,
* w zależności od masy ciała i podaży witaminy D w diecie,
w zależności od stopnia otyłości

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze 15-25°C.

Przeciwwskazania
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy
tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.

Producent
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
8,34

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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