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Doppel herz Aktiv Witamina D Forte 2000 x 45 tabl
 

Cena: 12,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 45 tabl

Postać Tabletki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca: węglan wapnia, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, maltodekstryna, cholekalcyferol
(witamina D), substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca: talk.

Dzienna porcja do spożycia (1 tabletka) zawiera:

Witamina D - 50 μg (1000% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Ilość netto (45 tabletek): 18,3 g

Charakterystyka
Witamina D: 

Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego
Pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania mięśni
Przyczynia się do utrzymania zdrowych kości i zębów
Bierze udział w procesie podziału komórek

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią stosowanie preparatu powinny
skonsultować z lekarzem.
Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą
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Stosowanie
Zaleca się spożywać 1 tabletkę dziennie z posiłkiem zawierającym tłuszcze, popić obficie wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temp. do 25°C. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Queisser Pharma
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
Niemcy

Ważne informacje
W związku z tym, że witamina D należy do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, zaleca się jej spożywanie z posiłkami zawierającymi
tłuszcze (np. oleje, oliwy, ryby, mięso, jaja, nabiał)

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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