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D-vitum forte 2000 j.m. K2 aerozol 6 ml
 

Cena: 74,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 6 ml

Postać Aerozole

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej MCT (trójglicerydy o średniej długości łańcucha),przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli, menachinon (witamina K2), cholekalcyferol
(witamina D3).

Dzienna porcja (1 naciśnięcie pompki dozującej) zawiera:

75 µg witaminy K2 MK-7 (100% RWS)
50 µg (2000 j.m, 1000% RWS) witaminy D3.

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
6 ml

Charakterystyka
Preparat polecany jest osobom dorosłym w celu uzupełniania diety w witaminy D3 i K2.

Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, a także w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i
fosforu. Ponadto pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi i bierze udział w procesie podziału komórek.
Witamina D wspiera również prawidłowe funkcjonowanie mięśni.
Witamina K, podobnie jak witamina D, pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Organizm człowieka nie jest w stanie
samodzielnie syntetyzować witaminy K2, w związku z czym zapotrzebowanie na tą witaminę pokrywane jest głównie z dietą
oraz w mniejszym stopniu dzięki syntezie prowadzonej przez bakterie jelitowe. Preparat D-Vitum forte 2000 j.m. K2 zawiera w
swoim składzie witaminę K2 – menachinon-7 (MK-7). Ma to istotne znaczenie, ponieważ właśnie ta forma chemiczna witaminy
K bierze udział w metabolizmie kostnym.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych należy przed
zastosowaniem preparatu skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Dorośli – 1 naciśnięcie pompki dozującej jeden raz dziennie bezpośrednio do ust lub do posiłku.
Sposób spożycia:
na buteleczkę z preparatem należy zamontować pompkę dozującą dołączoną do opakowania. Pompka pozwala na precyzyjne
odmierzenie właściwej do spożycia porcji produktu. Przed pierwszym użyciem kilkakrotnie nacisnąć pompkę aż do pojawienia się
pierwszej dozy.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym i ciemnym miejscu. Chronić przed światłem. Suplementy diety powinny być
przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Preparat należy zużyć w ciągu trzech miesięcy od otwarcia buteleczki.

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

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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