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Molekin D3 forte 4000 j.m. x 60 tabl powlekanych
 

Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent NP PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Cholecalciferolum

Opis produktu
 

Wstęp
Molekin D3 Forte to suplement diety w formie tabletek powlekanych. Jedna pastylka zawiera 100 µg witaminy D3, co stanowi
uzupełnienie aż 2000% referencyjnej wartości spożywczej tego składnika. Witamina D3 pozytywnie wpływa na układ odpornościowy,
zdrowie mięśni, kości i zębów oraz wspiera prawidłowe wykorzystanie fosforu i wapnia przez organizm.

Molekin D3 Forte stosuje się u osób, które krótko przebywają na świeżym powietrzu; posiadają alergie, źle gojące się rany lub
osteoporozę; są w podeszłym wieku. Codzienne wspieranie układu immunologicznego jest istotne dla zachowania zdrowia całego
organizmu.

Suplement diety Molekin D3 forte przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Preparat Molekin D3 Forte można nabyć bez recepty.

Charakterystyka
Do postępowania dietetycznego:
● w przypadkach niedoboru witaminy D3 poniżej 30 ng/ml osocza, a szczególnie u osób krótko przebywających na powietrzu;
● w chorobach alergicznych;
● w osteoporozie;
● u osób starszych powyżej 60 roku życia;
● u osób otyłych;
● u osób z nadwagą.

Suplement diety Molekin D4 Forte wspiera uzupełnienie niedoborów witaminy D3 w organizmie osób dorosłych.

Witamina D3 wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego człowieka, wpływa na prawidłowe wykorzystywanie wapnia
i fosforu oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia we krwi, ponadto witamina D3 wspomaga utrzymanie kości i
zębów w zdrowiu, a także wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni. Witamina D3 bierze udział w procesach podziału komórek.
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Przeciwwskazania
Należy zachować szczególną ostrożność w stosowaniu suplementu diety Molekin D3 Forte:
● Jeśli stwierdzono reakcje alergiczne wszelkiego typu na produkty zawierające witaminę D.
● Jeśli u pacjenta stwierdzono hiperwitaminozę D (zbyt duże stężenie witaminy D we krwi).
● Nie stosować w przebiegu gruźlicy, sarkoidozy, niektórych typów chłoniaków.
● Nie stosować u dzieci.

Produkt nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Stosowanie
O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy przyjąć: 1 tabletkę suplementu diety Molekin D3 Forte dziennie.

Suplement diety należy popić wodą.
Stosować preparat Molekin D3 Forte po posiłkach.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki suplementu diety Molekin D3 Forte. Spożycie preparatu w nadmiernej ilości może
wywołać efekt przeczyszczający.
Produkt Molekin D3 Forte nie powinien być stosowany pozajelitowo.

Suplement diety przeznaczony jest dla osób dorosłych.

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

1 tabletka Molekin D3 Forte zawiera:

Wartość energetyczna - 3 kJ (1 kcal)
Tłuszcz ❬ 0,01 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone ❬ 0,01 g
Węglowodany 0,18 g

w tym cukry 0,009 g
Białko 0 g
Sól ❬ 0,01 g
Witamina D3 100 µg (2000% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Produkt Molekin D3 Forte jest odpowiedni dla diabetyków.

Masa netto
Masa 1 tabletki Molekin D3 Forte: 320 mg
Całe opakowanie to: 19,2 g (60 tabletek suplementu diety)

Przechowywanie
Przechowywać suplement diety w zamkniętym opakowaniu.

Molekin D3 Forte trzymaj w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (do 25 stopni Celsjusza), w sposób niedostępny dla małych
dzieci.
Chronić produkt przed wilgocią.

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

Dystrybutor
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Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa

Ważne informacje
Przed zastosowaniem Molekin D3 Forte wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja badania z lekarzem lub
farmaceutą.

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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