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Dekristolvit D3 800 IU krople 25 ml
 

Cena: 20,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 25 ml

Postać Krople

Producent SUN-FARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Wstęp
DekristolVIT D3 to suplement diety w postaci kropli przeznaczony dla osób, które chcą uzupełnić niedobory witaminy D3. Mieszkańcy
Polski są szczególnie narażeni na niedobory ze względu na szerokość geograficzną, w której leży nasz kraj. Taka lokalizacja sprawia, że
ilość światła jest ograniczona, a witamina może być syntetyzowana w wystarczających ilościach wyłącznie w okresie od kwietnia do
września. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy będziemy wystawiać skórę (bez wcześniejszego posmarowania filtrem) na przynajmniej
15-minutową ekspozycję na słońce w godzinach 10–15. Aby synteza skórna była wystarczająca, zaleca się ekspozycję około 18% ciała
(np. przedramiona i nogi). Ze względu na fakt, że w okresie silnego promieniowania słonecznego większość osób stosuje kremy z SPF,
synteza zmniejsza się nawet o 95%. To z kolei przekłada się na większe ryzyko niedoborów. DekristolVIT D3 jest polecany wszystkim
osobom, które z jednej strony chcą chronić swoją skórę przed negatywnym wpływem słońca, zaś z drugiej zależy im na utrzymaniu
odpowiednio wysokiego poziomu witaminy D3.

Niedobór tej witaminy może prowadzić do rozwoju chorób układu kostnego, takich jak osteoporoza, krzywica czy osteomalacja. Oprócz
tego wiąże się z ryzykiem osłabienia układu odpornościowego, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, nowotworów, chorób metabolicznych,
autoimmunologicznych, sercowo-naczyniowych, a także schorzeń o podłożu psychiatrycznym i neurologicznym. Aby ustalić optymalną
dawkę suplementu, warto wykonać badania poziomu metabolitu wątrobowego w surowicy krwi, a następnie skonsultować wynik z
lekarzem lub farmaceutą. Profilaktyczna dawka powinna być dopasowana do wieku danej osoby, jej wagi, stylu życia, nawyków
żywieniowych, pory roku oraz czasu ekspozycji na słońce. W razie wystąpienia niedoborów należy wziąć pod uwagę wynik badania,
wagę, wiek, a w przypadku osób należących do grupy ryzyka, specyfikę schorzenia oraz sposób leczenia. Pora przyjmowania
suplementu diety DekristolVIT D3 jest bez znaczenia, jednak należy zażywać go razem z posiłkiem, w którym występuje źródło tłuszczu,
gdyż poprawia on wchłanianie.

Sumplemet nie zawiera glutenu, laktozy, żelatyny ani fruktozy. W jednym opakowaniu znajduje się około 850 kropli suplementu, co
wystarcza na wiele miesięcy terapii. Witamina D3 odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie mięśni, a także przyczynia się do
prawidłowego wchłaniania oraz wykorzystania wapnia i fosforu. Ponadto ułatwia utrzymanie odpowiedniego poziomu wapnia, pozwala
na zachowanie zębów w zdrowiu i uczestniczy w procesach podziału komórek. Dla lepszego wchłaniania witamina D3 została
rozpuszczona w oleju roślinnym. Suplement DekristolVIT D3 w formie kropli jest łatwy w aplikacji i wygodny do stosowania. Może być
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przyjmowany przez dzieci powyżej 1. roku życia. DekristolVIT D3 stosuje się w codziennej lub okresowej suplementacji. Dbanie o
prawidłowy poziom witaminy D3 to jeden ze sposobów na zachowanie dobrego zdrowia. Oprócz tego należy pamiętać o dobrze
zbilansowanej i zdrowej diecie, aktywności fizycznej i odpowiedniej liczbie godzin snu.

Składniki
Olej roślinny (kokosowy), cholekalcyferol (witamina D3); 1 kropla zawiera 800 IU (20 µg) witaminy D3 (400%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Masa netto
25 ml

Charakterystyka

Witamina D wspiera układ odpornościowy.
Pomaga utrzymać zdrowe kości i mięśnie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kropla dziennie w trakcie posiłku.

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

Producent
SUN-FARM Sp. z o.o.
ul. Dolna 21,
05-092 Łomianki

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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