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ForMeds Bicaps D3 Vege x 60 kaps
 

Cena: 33,59 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent FORMEDS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
inulina (korzeń cykorii), witamina D (mikrokapsułkowany cholekalcyferol z porostów), pullulan (otoczka kapsułki).

1 kapsułka zawiera:

Witamina D (D3)- 50 µg (1 000% RWS)/ 2 000 IU,
Inulina- 280 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
18 g

Charakterystyka
Suplement diety BICAPS D3 VEGE zawiera 50 µg/ 2 000 IU wegańskiej witaminy D (D3) z porostów oraz 280 mg inuliny w 1 kapsułce bez
żadnych dodatków. Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.
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Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Uczestniczy w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia
oraz utrzymaniu jego prawidłowego poziomu we krwi. Dodatkowo wspiera funkcjonowanie układu mięśniowego i
odpornościowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży, karmiące i dzieci bez
konsultacji lekarskiej.

Stosowanie
Spożyć 1 kapsułkę 1 raz dziennie w trakcie posiłku.

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

Producent
FORMEDS SP. Z O.O.
ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań

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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