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Apo D3 żujki x 30 kapsułek do żucia o smaku
pomarańczowym
 

Cena: 16,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent AUROVITAS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Apo D3 żujki to suplement diety przeznaczony dla dzieci i młodzieży powyżej 3. roku życia. W swoim składzie zawiera witaminę D3,
która jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju i wzrostu kości u najmłodszych. U dorosłych zaś wspiera prawidłowego funkcjonowanie
układu odpornościowego, a także bierze udział w procesie podziału komórek.

Apo D3 żujki ma owocowy smak, który jest lubiany przez dzieci. Sprawia on, że spożywanie suplementu jest przyjemne dla podniebienia.

Apo D3 żujki stosuje się, by uzupełnić dietę w aktywne składniki preparatu.

Charakterystyka
● Apo D3 żujki zalecany jest przy suplementacji witaminą D3
○ Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i
mięśni.
○ Witamina D bierze udział w metabolizmie fosforu, wapnia i ich prawidłowego wykorzystania przez organizm.
○ Witamina D uczestniczy w podziale komórek.
● Apo D3 żujki przeznaczony jest dla:
○ dzieci i młodzieży powyżej 3 roku życia.

Stosowanie
1 kapsułka do żucia dziennie lub według zaleceń lekarskich.

Sposób użycia:
Należy przebić folię blistra, aby wyjąć kapsułkę. Kapsułka zawiera płyn i jest miękka. W związku z tym nie zaleca się wyciskania jej
bezpośrednio z blistra.
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Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Opis
ApoD3 żujki zalecany jest w suplementacji witaminą D.
Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i
mięśni.

ApoD3 żujki przeznaczony jest dla:

dzieci i młodzieży powyżej 3. roku życia.

Cechy

witamina D3 dla dzieci powyżej 3. roku życia
bez laktozy, bez cukru, bez glutenu
zdrowe kości i zęby
wysoka odporność
zdrowe mięśnie

Składniki
olej słonecznikowy rafinowany, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, żelatyna wieprzowa, aromat, skrobia modyfikowana, substancja
zagęszczająca: dwutlenek krzemu, substancja słodząca: ksylitol, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, substancja słodząca: sukraloza,
witamina D3 (cholekalcyferol), stabilizator: kwas cytrynowy

Wartości odżywcze Dzienna porcja (1 kapsułka do żucia) RWS*
Witamina D (cholekalcyferol) 20 µg (800 j.m.) 400%
*Referencyjna Wartość Spożycia

Stosowanie
Przed zażyciem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Sposób użycia: należy przebić folię blistra, aby wyjąć kapsułkę. Kapsułka zawiera płyn i jest miękka, dlatego nie zaleca się wyciskania jej
z blistra.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka do żucia dziennie lub według zaleceń lekarskich. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do
spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jak 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 oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze 15-25°C.
Chronić przed światłem.

Producent
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
12,8

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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