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Evital D 1000 krople 10 ml
 

Cena: 23,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent ELANTIS FARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
oliwa z oliwek, witamina D3: cholekalcyferol, przeciwutleniacz: octan DL-alfa tokoferylu.

Wartość odżywcza (dzienna porcja - 1 naciśnięcie pompki):
Wartość energetyczna - 0,41 kcal / 1,67 kJ
Tłuszcz - 0,045 g, w tym:

kwasy tł. nasycone - 0,008 g
kwasy tł. jedonienasycone - 0,035 g
kwasy tł. wielonienasycone - 0,003 g

Witamina D3 (cholekalceferol) - 25 mcg (1000 j.m.) / 500 %RWS*
*RWS-referencyjna wartość spożycia.

Masa netto
Objętość netto: 10 ml

Charakterystyka
Evital D 1000 krople to suplement diety, który zawiera aż 1000 j.m. witaminy D w jednej porcji. Witamina D zawieszona jest w oliwie z
oliwek, więc przyswaja się niezależnie od posiłku. Dawkowanie może być modyfikowane zgodnie z rekomendacjami ekspertów, zależnie
od wieku pacjenta. Dzięki temu produkt może być stosowany przez całą rodzinę (dzieci powyżej 1. roku życia i dorosłych).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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Dzieci powyżej 1. roku życia, młodzież i dorośli - 1 naciśnięcie (maksymalnie do oporu) pompki dozującej raz dziennie. Podawać
doustnie.

Butelka zaopatrzona jest w pompkę dozującą. Jedno naciśnięcie pompki dostarcza 1000 j.m. j (25 mcg) witaminy D3. Przed pierwszym
użyciem kilkakrotnie nacisnąć pompkę aż do pojawienia się pierwszej kropli.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
światłem i wilgocią.

Producent
Dystrybutor: 
MagnaPharm Poland Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 146 D,
02-305 Warszawa

Ważne informacje
Produkt zawiera znikome ilości węglowodanów (w tym cukrów), białka i soli.

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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