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Noble health Witamina D żelki 180 g
 

Cena: 33,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 180 g

Postać Żelki

Producent NOBLE HEALTH

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

_ 
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Dzięki słońcu ludzki organizm może wytworzyć witaminę D. Niestety klimat i położenie geograficzne Polski sprawia, że samo
przebywanie na słońcu może być niewystarczające do wytworzenia odpowiednich ilości witaminy D. Według niektórych ekspertów
nawet 80% Polaków może cierpieć z powodu niedoboru tej witaminy. W takich sytuacjach z pomocą może przyjść suplementacja.

Witamina D to suplement diety w postaci pysznych żelek, którego zalecana dzienna porcja dla dorosłych dostarcza aż 2000 j.m.
witaminy D! W ten sposób pozwala uzupełnić jej niedobory. Preparat może być również stosowany przez dzieci!

Witamina D:

pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów
pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
pomaga w prawidłowym wchłanianiu / wykorzystywaniu wapnia i fosforu

Twoje dzieci je pokochają, ale Ty również z przyjemnością sięgniesz po swoje żelki z witaminą D!

  

1 żelka na dzień – dzieci

  

2 żelki na dzień – dorośli
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Polecana przez użytkowników!

Karolina

„Co roku jak przychodzi zima uzupełniam poziom witaminy D. W tym roku przerzuciłam się na tę od Noble Health. Wymienię tylko 2
powody: duża ilość witaminy D (aż 2000 jednostek) oraz nie będę ukrywać, smak żelek :). Lepsze to niż kapsułki, bo o żelkach nie sposób
zapomnieć. Po prostu smakują mi, a przy okazji uzupełniam poziom witaminy D.”

  
  

Składniki aktywne
Witamia D w żelkach

Zawartość w 1 żelce
(dla dziecka)

Zawartość w 2 żelkach
(dla dorosłego)

  
Witamia D

25 µg = 1000 j.m. (500% RWS*)

50 µg = 2000 j.m. (1000% RWS*)

  *  – Referencyjna Wartość Spożycia  

Zalecane spożycie:
Dorośli powinni stosować 2 żelki na dzień, natomiast dzieci – 1. Przed połknięciem należy żelki dokładnie pogryźć. Nie należy
przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Dzienna porcja dostarcza
składniki w ilości zapewniającej deklarowane korzyści dla zdrowia. Nie zaleca się stosowania w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Warunki przechowywania:

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Przechowuj w suchym, nienasłonecznionym miejscu w temperaturze pokojowej. Suplementy diety powinny być przechowywane
w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ilość żelek w opakowaniu: 
W jednym opakowaniu znajdziesz około 60 żelek.

Masa netto: 
Masa netto produktu wynosi 180 g

Zobacz nasze inne produkty

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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