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Apo D3 max 4000 j.m. x 60 kaps
 

Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent AUROVITAS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Apo D3 Max 4000 j.m. w postaci kapsułek od firmy Aurovitas to produkt z witaminą D w wysokiej dawce, który jest
przeznaczony wyłącznie dla określonych grup pacjentów. Na co jest Apo D3 Max 4000 j.m.? Wskazaniem do stosowania suplementu
diety jest uzupełnienie codziennej podaży witaminy D3. Suplement diety ma w składzie wysoką dawkę witaminy D3, dlatego powinien
być stosowany wyłącznie przez pacjentów dorosłych z otyłością (BMI przekraczające 30) i nadwagą, a także przez seniorów (70+) o
prawidłowej masie ciała, ale zwiększonym ryzyku upadków. Funkcją Apo D3 Max 4000 j.m. jest uzupełnienie ilości witaminy D3 w
organizmie, która wspomaga pracę układu odpornościowego, a poza tym kondycję kości i funkcjonowanie mięśni.

Wraz z wiekiem spada naturalna zdolność organizmu do syntezy skórnej witaminy D przy ekspozycji na promieniowanie słoneczne, a jej
niewystarczająca podaż w diecie może stać się przyczyną poważnych niedoborów. Seniorzy są również bardziej narażeni na ryzyko
upadków związanych z niestabilnością postawy oraz w związku z osłabioną siłą mięśni. Upadki te mogą prowadzić do złamań kości. O
uzupełnienie poziomu witaminy D3 należy przede wszystkim zadbać, pilnując odpowiedniej diety, ale jeśli nie pokrywa ona
zapotrzebowania organizmu, zasadna może być dodatkowa suplementacja. Zanim jednak pacjent zacznie przyjmować suplement diety
Apo D3 Max 4000 j.m., powinien wykonać badanie 25-(OH)D z krwi i skonsultować otrzymany wynik z lekarzem.

W opakowaniu o masie netto 8,34 g znajduje się 60 kapsułek Apo D3 Max 4000 j.m. W skład 1 kapsułki suplementu diety wchodzi 100
µg witaminy D3 (4000 j.m.), co stanowi 2000% RWS, a także składniki pomocnicze, czyli olej słonecznikowy, żelatyna i glicerol. Produkt
powinien być stosowany w sposób zalecany przez producenta i zgodnie z rekomendowanym przez niego dawkowaniem. Należy
przyjmować 1 kapsułkę Apo D3 Max 4000 j.m. dziennie. Suplement diety trzeba stosować po posiłku, popijając odpowiednią ilością
wody. Nie należy przekraczać zalecanej dawki dziennej suplementu diety. Opakowanie prawidłowo przyjmowanego suplementu diety
powinno wystarczyć na około 2 miesiące suplementacji.

Nie każdy pacjent powinien przyjmować suplement diety Apo D3 Max 4000 j.m., gdyż ma on pewne przeciwwskazania do stosowania.
Produktu nie mogą zażywać pacjenci uczuleni na choć jeden z jego składników. W przypadku wystąpienia objawów alergicznych po
zastosowaniu suplementu diety należy odstawić produkt i skonsultować się z lekarzem.
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Suplementu diety Apo D3 Max 4000 j.m. nie należy traktować jako substytutu zbilansowanych posiłków, ponieważ nie może ich
zastąpić. Produkt powinien być stosowany w dawkach nieprzekraczających rekomendowanych. Poza tym ważne jest jego prawidłowe
przechowywanie, czyli zabezpieczenie w taki sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci. Kapsułki Apo D3 Max 4000 j.m.
powinny być przechowywane w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Optymalną temperaturą ich przechowywania jest temperatura
pokojowa.

Opis
Rekomendowana skuteczna ilość witaminy D w 1 kapsułce.

ApoD3 Max przeznaczony jest dla:

dorosłych
seniorów (osób w wieku 60 lat i starszych)

ApoD3 Max 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 100 µg
witaminy D, co stanowi 2000% referencyjnej wartości spożycia (RWS)

Stosowanie
Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do 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.

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

Producent
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
8,34

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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