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Bio-witamina D3 D-Pearls 38 µg x 80 kaps
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 80 kaps

Postać Kapsułki

Producent PHARMA NORD

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja wypełniająca: Oliwa z oliwek, składnik otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, woda oczyszczona,
witamina D3 (Cholekalcyferol), barwnik: karmel amoniakalny (E150c).

1 kapsułka zawiera:
Witamina D3 (Cholekalcyferol) 38µg (760%RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
80 kapsułek po 185 mg

Charakterystyka

Bio-Witamina D3 D-Pearls to miękkie żelatynowe kapsułki zawierające 38 mikrogramów witaminy D3 (1520 j.m.) w każdej
kapsułce.
Witamina D jest rozpuszczona w oliwie z oliwek tłoczonej na zimno dla ułatwienia wchłaniania w układzie pokarmowym.
Rozmiar kapsułki ułatwia połykanie, ale można ją również żuć.
Witamina D pełni szereg ważnych funkcji w organizmie tj.

bierze udział w prawidłowym podziale komórek
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów
przyczynia się do prawidłowego wchłaniania wapnia i fosforu
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu odpornościowego

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Przyjmować jedną kapsułkę dziennie. Tylko dla dorosłych.

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

Producent
Producent:
Pharma Nord ApS
Tinglykke 4-6,
6500 Vojens, Dania

Importer i Dystrybutor:
Pharma Nord Sp z o.o.
Ul. Zwoleńska 24C
04-761 Warszawa

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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