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Naturell Witamina D3 1000 x 60 tabl do ssania INSTANT
 

Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent NATURELL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca: mannitol; skrobia; witamina D (cholekalcyferol); substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy);
skrobia modyfikowana: hydroksypropyloskrobia; aromat naturalny; substancje glazurujące: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych (stearynian magnezu).

1 tabletka zawiera: 

witamina D (cholekalcyferol) 1000 j.m./ 25 µg (500%* RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Charakterystyka
Witamina D zawarta w suplemencie diety Naturell Witamina D3 1000 wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,
przyczynia się do utrzymania zdrowych kości i zębów, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni, wspiera prawidłowe wchłanianie
wapnia.

nie wymaga połykania ani popijania
szybko rozpuszcza się na języku

Ważne informacje
Może zawierać śladowe ilości skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych.
Zawiera substancję słodzącą.
Preparat nie zawiera laktozy i cukru.

Stosowanie
Dorośli, dzieci od 6 roku życia, młodzież, osoby po 60 roku życia: 1 tabletka dziennie po posiłku.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące stosowanie preparatu powinny skonsultować z
lekarzem.

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

Masa netto
Zawartość: 60 tabletek do ssania (brak masy netto na opakowaniu)

Producent
Wyprodukowano przez Naturell AB, Szwecja dla:
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa

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.
 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

