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D-Vitum forte 1000 j.m (witamina D dla dorosłych) x 60 kaps
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
D-Vitum forte w postaci kapsułek – skuteczny w przypadku niedoboru witaminy D.

D-Vitum forte to suplement diety, który jest przeznaczony do stosowania przez osoby dorosłe, a także dzieci, które ukończyły 6 rok
życia. Jego celem jest wspieranie funkcjonowania organizmu na wielu płaszczyznach. Wśród składników D-Vitum forte znajduje się
przede wszystkim witamina D3 – 4,18 mg/25 μg (1000 j.m.). Jest to bez wątpienia niezbędny element, który wspiera prawidłowe
rozwijanie się organizmu. Wytwarzana jest ona w skórze człowieka dzięki promieniom UV, jednak polski klimat nie sprzyja jej produkcji.
Co więcej, nawet latem produkcja witaminy D jest blokowana – między innymi przez stosowanie kremów z filtrem, które chronią skórę
przed oparzeniami i innymi negatywnymi skutkami opalania. Nadmiernej ekspozycji na słońce powinny unikać również osoby starsze i
kobiety w ciąży. Co więcej, u osób po 65 roku życia synteza skórna witaminy D jest najczęściej zmniejszona – dlatego właśnie 
suplement D-Vitum forte jest propozycją godną rozważenia.

Witamina D3, która znajduje się w suplemencie D-Vitum forte, ma dobroczynny wpływ na organizm. Pierwszą rzeczą, o której warto
wspomnieć, jest to, że zwiększa ona wchłanianie wapnia oraz fosforu – a to z kolei ma bardzo duży wpływ na kształtowanie się kości u
dzieci oraz na ich odpowiednią gęstość. Co więcej, witamina D może pomagać w walce z nadciśnieniem, chorobami serca, anemią,
cukrzycą oraz alergiami. Podczas przyjmowania witaminy D niezwykle ważne jest dobranie odpowiedniej dawki. Przede wszystkim
dlatego, że jej niedobór, jak i nadmiar mogą negatywnie wpływać na zdrowie.

Niedobór witaminy D ma ogromny wpływ na zdrowie człowieka. W związku z tym kapsułki D-Vitum forte polecane są osobom, które
potrzebują dodatkowej porcji witaminy D3. Istnieją jednak przeciwwskazania do przyjmowania tego suplementu. Jest nim oczywiście
nadwrażliwość lub alergia na którykolwiek ze składników preparatu. Warto więc wiedzieć, jakie składniki znajdują się w suplemencie D-
Vitum forte. 100 gramów produktu zawiera: tłuszcze 83,1 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 7,7 g, kwasy tłuszczowe
jednonienasycone 13,8 g, kwasy tłuszczowe wielonienasycone 61,6 g, węglowodany 0 g, w tym cukry 0 g, białka 16,8 g, sole 0 g,
witaminę D3 4159 mcg (83180% RWS- Referencyjna Wartość Spożycia).

Jedną z ważniejszych uwag dotyczących stosowania D-Vitum forte w kapsułkach jest to, że ten suplement nie może stanowić

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/d-vitum-forte-1000-j-m-witamina-d-dla-doroslych-x-60-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

wyłącznego źródła pożywienia i powinien być przyjmowany zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce, albo według wskazań lekarza
lub farmaceuty. Przyjmowanie D-Vitum forte może odbywać się niezależnie od pory dnia oraz posiłków. Suplement należy
przechowywać w sposób, który zapobiega jego dostaniu się w ręce dzieci. Istotne jest też to, że dla utrzymania prawidłowego stanu
zdrowia ważne jest stosowanie zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego stylu życia.

Witamina D3, która znajduje się w suplemencie diety D-Vitum forte, często polecana jest kobietom, które zamierzają starać się o
dziecko, jak również kobietom w ciąży. Niedobór witaminy D u kobiet w ciąży może być powiązany ze zmniejszoną ekspozycją na słońce,
a także niedostatecznym stężeniem witaminy D w diecie oraz przyjmowanych suplementach. Dlatego D-Vitum forte z funkcją
uzupełniania braku witaminy D sprawdzi się idealnie w takiej sytuacji. W razie pojawienia się wątpliwości należy skonsultować się z
farmaceutą. W miarę możliwości zalecany jest też kontakt z lekarzem prowadzącym.

Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Co więcej, wspomaga ona
funkcjonowanie układu odpornościowego oraz mięśni. Witamina D wspomaga też prawidłowe wchłanianie fosforu. Jak widać, witamina
D3 ma ogromne znaczenie dla organizmu. Dlatego warto sięgnąć po D-Vitum forte w kapsułkach – w celu jej uzupełnienia. Jest to
suplement diety, który został opracowany przez farmaceutów z najwyższą starannością.

Charakterystyka
Zgodnie z zaleceniami Zespołu Ekspertów* u dorosłych dzienna podaż witaminy D z żywności i/lub preparatów farmaceutycznych
powinna wynosić 800-1000 j.m. w okresie od października do marca, a także w miesiącach letnich, jeżeli nie jest zapewniona
wystarczająca synteza skórna witaminy D. U osób po 65 roku życia zaleca się suplementację witaminy D w dawce 800-1000 j.m. na
dzień przez cały rok. W przypadku kobiet ciężarnych i karmiących piersią suplementację witaminy D w dawce 800-1000 j.m. dziennie
należy prowadzić od drugiego trymestru ciąży, o ile nie jest zapewniona właściwa podaż z diety i/lub synteza skórna.

Składniki
Olej MCT (trójglicerydy o średniej długości łańcucha), składnik otoczki - żelatyna, witamina D3 (cholekalcyferol), emulgator - polisorbat
20.
Wartość odżywcza - 100 g- Dzienna porcja (1 kapsułka)
Wartość energetyczna (energia) - 3368 kJ (817 kcal) - 20,1 kJ (4,9 kcal)
Białko - 16,1 g - 96,5 mg
Weglowodany - 0 g - 0 mg
  w tym cukry - 0 g - 0 g
Tłuszcz - 83,6 g - 500 mg
  w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 83,6 g - 500 mg
Błonnik - 0 g - 0 g
Sód - 0 g - 0 g
Witamina D3 - 4,18 mg - 25 μg (1000 j.m.)

Masa netto
Opakowanie zawiera: 60 kapsułek D-Vitum Forte 1000 j.m. Masa netto: 18 g.

Stosowanie
Suplement diety D-Vitum Forte 1000 j.m. należy przyjmować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce lub według wskazań lekarza
czy też farmaceuty.

Zalecane spożycie D-Vitum Forte 1000 j.m. u dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia: 1 kapsułka dziennie.

Kapsułki można przyjmować niezależnie od pory dnia i posiłku. Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji D-Vitum Forte 1000 j.m.

Przeciwwskazania
Nie zaleca się przyjmować kapsułek D-Vitum Forte 1000 j.m. w przypadku pojawienia się nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
produktu.

Przechowywanie
Kapsułki D-Vitum Forte 1000 j.m. należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Produkt powinien
znajdować się w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
Oleofarm sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
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52-407 Wrocław

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