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D-Vitum forte 2000 j.m. (witamina D dla dorosłych) x 120
kaps
 

Cena: 31,12 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety D-Vitum Forte 2000 j.m. w postaci kapsułek jest produktem z witaminą D pochodzenia naturalnego (z lanoliny, czyli
wosku wełny owiec) oraz z zimnotłoczonym olejem lnianym. Wyrób przeznaczony jest do stosowania przez pacjentów dorosłych.

Na co jest D-Vitum Forte 2000 j.m.? Wskazaniem do stosowania suplementu diety są niedobory witaminy D u pacjentów dorosłych. W
składzie produktu znajduje się witamina D, która wspomaga wiele procesów zachodzących w organizmie. Przyczynia się do utrzymania
zdrowych kości i zębów, poza tym wspomaga zachowanie prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Przyczynia się też do prawidłowego
funkcjonowania układu odpornościowego, a także mięśni. Wspomaga wchłanianie i gospodarkę wapnia oraz fosforu w organizmie, a
poza tym wspiera procesy podziału komórek. Oprócz witaminy D w składzie suplementu diety D-Vitum Forte 2000 j.m. można znaleźć
olej lniany, który jest bogaty w kwasy omega-3, w tym szczególnie w kwas alfa-linolenowy (ALA). Dodatek oleju lnianego ma
uzasadnienie – witamina D należy do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, dlatego w kapsułce rozpuszczona jest w zimnotłoczonym
oleju lnianym.

W opakowaniu o masie netto 71 g znajduje się 120 kapsułek D-Vitum Forte 2000 j.m. W skład 1 kapsułki suplementu diety wchodzi 50
µg witaminy D3, co odpowiada 2000 j.m. (1000% RWS), a także 198 mg oleju z nasion lnu (w tym 99 mg kwasu alfa-linolenowego
(omega-3)) oraz żelatyna wieprzowa i polisorbat 20. Suplement diety D-Vitum Forte 2000 j.m. należy stosować zgodnie z zaleceniami
producenta i w ustalonych przez niego dawkach. Osobom dorosłym zaleca się przyjmowanie 1 kapsułki D-Vitum Forte 2000 j.m.
dziennie, chyba że lekarz wskaże inaczej. Suplement diety D-Vitum Forte 2000 j.m. można przyjmować niezależnie od posiłku, jednak
nie powinno się przyjmować większych dawek niż rekomendowane w ulotce lub wskazane przez lekarza. Opakowanie prawidłowo
stosowanego suplementu diety D-Vitum Forte 2000 j.m. powinno wystarczyć na około 4 miesiące suplementacji.

D-Vitum Forte 2000 j.m. jest suplementem diety, który nie może być stosowany przez każdego, gdyż ma przeciwwskazania. Nie należy
z niego korzystać, jeśli pacjent jest nadwrażliwy na którąkolwiek z zawartych w nim substancji. W przypadku wystąpienia objawów
nadwrażliwości po zastosowaniu suplementu diety zaleca się odstawienie produktu i konsultację z lekarzem. Suplement diety D-Vitum
Forte 2000 j.m. nie powinien być podawany młodzieży i dzieciom.
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Nie należy traktować suplementu diety D-Vitum Forte 2000 j.m. jako zamiennika zróżnicowanych posiłków i zdrowego trybu życia, gdyż
nie jest w stanie ich zastąpić. Produkt może natomiast stać się ich uzupełnieniem, jednak zaleca się, aby był stosowany w odpowiednich
dawkach. Suplement diety D-Vitum Forte 2000 j.m. wymaga również bezpiecznego przechowywania, w tym szczególnie zabezpieczenia
przed dostępem dzieci. Produkt powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej i należy zabezpieczyć go przed niekorzystnym
działaniem światła i wilgoci.

Składniki
Olej MCT (trójglicerydy o średniej długości łańcucha), składnik otoczki - żelatyna wieprzowa , witamina D3(cholekalcyferol),emulgator -
polisorbat 20

Wartość odżywcza 100 g Dzienna porcja
(1 kapsułka)

Energia 3368,0 kJ (817,0 kcal) 20,14 kJ (4,89 kcal)
Białko 16,14 g 96,54 mg
Weglowodany, w tym 0 g 0 g
cukry 0 g 0 g
Tłuszcz, w tym: 83,6 g 499,95 mg
kwasy tłuszczowe nasycone 83,6 g 499,95 mg
Błonnik 0 g 0 g
Sód 0 g 0 g
Witamina D3 8,36 mg 50 μg (2000 j.m.)

Witamina D3 50mcg (2000 j.m.) (1000%)*, olej z nasion lnu 198mg, w tym kwas alfa-linolenowy (omega-3) 99mg.

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

Masa netto
Opakowanie zawiera: 120 kapsułek. Masa netto podana na opakowaniu wynosi 71 g.

Charakterystyka
D-Vitum Forte to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, który stosowany jest do postępowania w
niedoborach witaminy D u dorosłych. Jest to preparat w postaci kapsułek o wysokiej zawartości witaminy D (2000 j.m. w każdej
kapsułce), który bierze udział w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Witamina D zawarta w D-Vitum Forte:

pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów;
przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia i fosforu we krwi;
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz układu odpornościowego;
wspiera prawidłowe wchłanianie i wykorzystanie wapnia i fosforu;
bierze udział w procesie podziału komórek.

Nasz organizm produkuje witaminę D podczas syntezy skórnej, która odbywa się pod wpływem promieniowania słonecznego UV. W
okresie letnim synteza ta jest jednak ograniczona z uwagi na stosowanie kosmetyków z filtrami UV i unikania ekspozycji na słońce, co
jest zalecane osobom starszym i kobietom w ciąży. U osób po 65 roku życia obserwuje się ponadto wyraźne zmniejszenie syntezy
skórnej witaminy D. W związku z tym, w okresie jesienno-zimowym synteza witaminy D w skórze jest ograniczona i wiąże się z
koniecznością dodatkowej suplementacji preparatami z witaminą D.

Skład preparatu D-Vitum Forte został wzbogacony o olej z nasion lnu o wysokiej zawartości kwasu alfa-linolenowego (ALA), który
pomaga w utrzymaniu odpowiedniego poziomu cholesterolu we krwi. Korzystne działanie widoczne jest podczas spożywania 2 g kwasu
ALA dziennie.

Stosowanie
Preparat D-Vitum Forte należy stosować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce lub według wskazań lekarza czy też farmaceuty.
Zalecane dzienne spożycie wynosi 1 kapsułka dziennie przyjmowana przez osoby dorosłe, niezależnie od posiłku. Nie należy
przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Przeciwwskazania
D-Vitum Forte to produkt, który nie powinien być przyjmowany przez osoby, które mają nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji
zawartych w preparacie. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży.
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Przechowywanie
Opakowanie D-Vitum Forte należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25°C). Chronić przed dostępem
słońca i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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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