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D-Vitum forte 2000 j.m (witamina D dla dorosłych) x 36 kaps
 

Cena: 13,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 36 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
D-Vitum forte 2000 j.m. to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, który występuje w formie kapsułek.
Produkt ten stosuje się w niedoborach witaminy D, które mogą objawiać się bólem mięśni i kości, bezsennością, zmęczeniem,
nadciśnieniem, nadwagą, czy chorobami przyzębia. Długotrwały brak witaminy D3 w organizmie mogą prowadzić do zwyrodnień układu
kostnego, stanów zapalnych skóry, a nawet wypadania zębów. To właśnie dlatego tak kluczowe jest, by zachować zbilansowaną
gospodarkę mineralną w organizmie.

D-Vitum forte 2000 j.m. będzie idealnym uzupełnieniem diety w momentach, gdy witaminy D3 brakuje nam najbardziej, czyli w okresie
jesienno-zimowym. Dzieje się tak dlatego, iż składnik ten otrzymujemy wraz z promieniowaniem słonecznym, przez skórę. W czasie zimy
i jesieni jest go na tyle mało w naszej szerokości geograficznej, iż niezbędna jest suplementacja w witaminę D3, by zachować jej
właściwy poziom w organizmie. Jest to szczególnie ważne ze względu na większe osłabienie systemu odpornościowego w tym okresie.

D-Vitum forte 2000 j.m. wspomaga utrzymanie kości i zębów w zdrowiu. Przyczynia się także do utrzymania prawidłowego poziomu
wapnia i fosforu we krwi. Zawarta w nim witamina D3 pozwala zachować prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i
mięśniowego.

D-Vitum forte 2000 j.m. to produkt przeznaczony do stosowania przez osoby dorosłe.

Prezentowane opakowanie D-Vitum forte 2000 j.m. zawiera 36 kapsułek produktu.

Opis
Witamina D bierze udział w wielu procesach zachodzących w organizmie. Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, zębów oraz
prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu odpornościowego. Wspiera prawidłowe
wchłanianie/wykorzystywanie wapnia i fosforu, a także bierze udział w procesie podziału komórek.
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Organizm produkuje witaminę D na drodze syntezy skórnej pod wpływem promieniowania UV. Jednak stosowanie kremów z filtrami UV,
bardzo mała ekspozycja na słońce oraz niska dostępność promieni słonecznych w naszej szerokości geograficznej w okresie od jesieni
do wiosny ogranicza możliwość produkowania witaminy D w komórkach. Dlatego ważne jest dostarczanie odpowiednich jej ilości wraz z
dietą.

Produkt zawiera olej lniany o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych omega-3, do których należy kwas alfa-linolenowy (ALA). Kwas
alfa-linolenowy pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Korzystne działanie występuje w przypadku
spożywania 2 g ALA dziennie.

Dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera: 50 ug (2000 j.m., 1000 %*) witaminy D₃ oraz 198 mg oleju z nasion lnu, w tym 99 mg kwasu alfa-
linolenowego (omega-3).

*% referencyjnej wartości spożycia

Cechy

w oleju lnianym
witamina D dla dorosłych

Składniki
wysokolinolenowy olej z nasion lnu (Linum usitatissimum) tłoczony na zimno, żelatyna (składnik otoczki), substancja utrzymująca
wilgoć: glicerol, cholekalcyferol (witamina D3)

Wartości odżywcze Dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera:
witamina D₃ 50 ug (2000 j.m., 1000 %*)
olej z nasion lnu 198 mg
w tym kwas alfa-linolenowego (omega-3) 99 mg
*% referencyjnej wartości spożycia

Stosowanie
Zastosowanie: preparat przeznaczony jest dla zdrowych osób dorosłych przed 75. rokiem życia, w celu uzupełniania diety w witaminę D.

Zalecane spożycie: zdrowe osoby dorosłe poniżej 75. roku życia - 1 kapsułka dziennie, niezależnie od posiłku. Nie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Przechowywanie
Przechowywać w temp. pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu.

Zawartość opakowania
9

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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