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Molekin D3 2 000 j.m. x 90 tabl + 30 tabl GRATIS!!!
 

Cena: 25,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 + 30 tabl

Postać Tabletki

Producent NP PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Cholecalciferolum

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Molekin D3 2000 j.m. od Natur Produkt Pharma to produkt stosowany w celu uzupełnienia zdrowej diety w witaminę
D3 w okresach narażenia na jej niedobory. Suplement diety przeznaczony jest dla osób dorosłych i może być również stosowany przez
pacjentów zmagających się z cukrzycą.

Na co jest Molekin D3? Wskazaniem do jego stosowania są stany niedoboru witaminy D3, w tym szczególnie w przypadku osób,
których ekspozycja na światło słoneczne jest z jakiegoś powodu ograniczona. Suplementacja może być wskazana w miesiącach od
września do kwietnia, w związku z mniejszą wówczas możliwością produkcji witaminy D3 w odpowiednich ilościach. U niektórych osób
wskazane może być ponadto dodatkowe przyjmowanie witaminy D3 przez cały rok, jeśli nie są one w stanie zapewnić efektywnej
syntezy skórnej tej witaminy w miesiącach letnich. Suplementacja Molekin D3 może być również pomocna w przypadku osób
starszych, zmagających się z alergiami lub źle gojącymi się ranami, a dodatkowo w przypadku problemu z osteoporozą. W skład
produktu wchodzi substancja czynna, jaką jest witamina D3 w dawce zalecanej przez ekspertów, czyli 2000 j.m.

Odpowiedni poziom witaminy D3 w organizmie jest istotny dla prawidłowej pracy układu odpornościowego, a także właściwej
gospodarki wapnia i fosforu. Jest dodatkowo niezbędny, by mięśnie funkcjonowały właściwie oraz aby utrzymać kości i zęby w
odpowiednim stanie. Witamina D3 ma też udział w procesach podziałów komórkowych, więc również z tego powodu należy pilnować jej
odpowiedniej zawartości w organizmie. Podstawowym źródłem witaminy D3 w organizmie jest ta syntetyzowana przez skórę w wyniku
ekspozycji na światło słoneczne. O ile w przypadku miesięcy letnich o to nietrudno – wystarczy przebywać przynajmniej 15 minut na
słońcu każdego dnia, natomiast w okresie wrzesień–kwiecień ilość światła słonecznego jest ograniczona, co może skutkować
niedoborami tej witaminy. Syntezę hamują również kremy z filtrem przeciwsłonecznym, które należy stosować oraz zanieczyszczenie
atmosfery, a dodatkowo wraz z wiekiem synteza witaminy D3 przebiega wolniej. Wówczas dodatkowa suplementacja witaminy D3 może
okazać się pomocna, aby chronić się przed konsekwencjami niedoborów.

W opakowaniu znajduje się 90 tabletek Molekin D3 i 30 tabletek gratis, co łącznie daje 120 tabletek powlekanych Molekin D3. W skład 1
tabletki wchodzi 50 µg witaminy D3 (1000% RWS), a także składniki pomocnicze, czyli izomalt, celuloza, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, a dodatkowo hydroksypropylometyloceluloza wraz z hydroksypropylocelulozą oraz talk i barwnik E171. 1 tabletka
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Molekin D3 ma masę 320 mg i wartość energetyczną wynoszącą 3 kJ (0,7 kcal). Należy przestrzegać zalecanego przez producenta 
dawkowania Molekin D3, chyba że lekarz wyda inne zalecenia. Osoby dorosłe powinny przyjmować 1 tabletkę Molekin D3 dziennie,
popijając ją odpowiednią ilością wody. Suplement diety powinien być przyjmowany po posiłkach i nie powinno przekraczać się zalecanej
jego dawki. Przyjęcie zbyt dużej dawki suplementu może wywołać u pacjenta efekt przeczyszczający.

Molekin D3 to suplement diety, którego przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na składniki czynne lub pomocnicze preparatu.
Wyrób nie powinien być stosowany również przez pacjentów ze stwierdzoną hiperwitaminozą D. Produktu nie należy stosować przy
gruźlicy, sarkoidozie oraz niektórych typach chłoniaków. Pacjentki planujące starania o dziecko, będące w ciąży lub karmiące piersią
powinny skonsultować się z lekarzem przed ewentualnym zastosowaniem suplementu i omówić z nim odpowiednią dawkę witaminy D3,
która w tym czasie powinna być stosowana.

Suplement diety Molekin D3 w postaci tabletek powlekanych nie powinien być traktowany jako zamiennik zdrowej diety i właściwego
stylu życia. Należy przechowywać go w taki sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla najmłodszych. Produktu nie można używać,
kiedy minie podana na jego opakowaniu data ważności. Suplement powinien być przechowywany w zamkniętym, oryginalnym
opakowaniu. Optymalna temperatura jego przechowywania to temperatura pokojowa.

Składniki
substancje wypełniające: izomalt i celuloza; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, witamina D3;
otoczka (substanacje zagęszczające: hydroksypropylometyloceluloza i hydroksypropyloceluloza, substancja wiążąca: talk, barwnik
E171)

  

 

Wartość odżywcza 100 g 1 tabletka

(320 mg)
Wartość energetyczna 947 kJ (230 kcal) 3 kJ (0,7 kcal)
Tłuszcz

- w tym kw. tłuszczowe nasycone

1,3 g

1,3 g

<0,01 g

<0,01 g
Węglowodany

- w tym cukry

54 g

2,6 g

0,2 g

<0,01 g
Białko 0 g 0 g
Sól <0,01 g <0,01 g
Witamina D3 15625 µg 50 µg (1000%)*

*-% referencyjnych wartości spożywczych

 

Masa netto
120 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Do postępowania dietetycznego:

w przypadkach niedoboru witaminy D, a szczególnie u osób krótko przebywających na powietrzu
w chorobach alergicznych
w osteoporozie
w przypadku źle gojących się ran
u osób starszych

Przeciwwskazania
Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli stwierdzono reakcje alergiczne wszelkiego typu na produkty zawierające witaminę D. Jeśli
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u pacjenta stwierdzono hiperwitaminozę D (zbyt duże stężenie witaminy D we krwi).

Stosowanie
1 tabletka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Mazowiecka

Ważne informacje
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

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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