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Doppel herz aktiv witamina d 800 x 60 tabl
 

Cena: 21,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
celuloza mikrokrystaliczna i hydroksypropylometyloceluloza (substancje wypełniające), cholekalcyferol (wit. D3), sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana (subst. zagęszczająca), dwutlenek tytanu (barwnik), stearynian magnezu (subst.
przeciwzbrylająca), glikol polietylenowy (subst. glazurująca), dwutlenek krzemu i talk (substancje przeciwzbrylające)

Zawartość w 1 kapsułce

Witamina D (800 j.m.) - 20 µg (400% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
60 tabletek (masa netto opakowania: 60 x 0,28 g)

Charakterystyka
Witamina D jest szczególnie zalecana jesienią i zimą wobec wzmożonych obciążeń układu odpornościowego. Jednakże całoroczne
podawanie witaminy D zaleca się osobom:

spędzającym większość dnia w pomieszczeniach
chroniącym skórę przed słońcem
o ciemniejszej karnacji (fototyp II i wyższy)
w starszym wieku
z nadwagą

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Stosować 1 tabletkę dziennie, najlepiej po posiłku. Popić obficie płynem. Preparat może być stosowany przez dorosłych i dzieci powyżej
6 roku życia

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Queisser Pharma GmbH&Co KG
Export Department
Schleswiger Strasse 74
24941 Flensburg
Niemcy

Ważne informacje
Nie zawiera laktozy ani glutenu. Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę

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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