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Ibuvit D 1000 x 30 kaps twist-off
 

Cena: 13,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps.

Postać Kapsułki

Producent MEDANA PHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Oleje roślinne (kokosowy i palmowy), witamina D3 (cholekalcyferol), żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol.

1 kapsułka zawiera:

Witamina D3: 25 µg czyli 1000 j.m (500% RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Charakterystyka

Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu oraz utrzymaniu prawidłowego poziomu
wapnia we krwi.
Witamina D pomaga również w utrzymaniu zdrowych zębów i w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Stosowanie

Zalecane spożycie to 1-2 kapsułki twist-off w ciągu dnia.
W celu otworzenia kapsułki należy przekręcić i oderwać końcówkę, a następnie wycisnąć zawartość bezpośrednio do jamy
ustnej, napoju lub przygotowanego posiłku. Należy delikatnie naciskać kapsułkę, by nie doprowadzić do gwałtownego rozprysku
płynu.
Zawartość kapsułki należy zużyć bezpośrednio po otworzeniu.
Osoby dorosłe mogą połykać kapsułkę w całości

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze od 15 °C do 25 °C,w suchym miejscu. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny
dla małych dzieci.

Masa netto
18 g (30 sztuk po 0,6 g)

Producent
Medana Pharma SA
u. Władysława. Łokietka 10
98-200 Sieradz

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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