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

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

 

 

Oilesen Forte Vitamin D3 4000 x 60 kaps
 

Cena: 44,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent VALENTIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej z konopi siewnych (Cannabis sativa) rafinowany, tłoczony na zimno , żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć - glicerol, woda,
cholekalcyferol (witamina D).

1 kapsułka zawiera:

Witamina D 100 μg (4000 IU) (2000% RWS)
Olej z konopi siewnych 145,2 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Witamina D i olej z konopi siewnych pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i mięśni.
Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Witamina D pomaga zmniejszyć ryzyko upadku związane z niestabilnością postawy i osłabieniem mięśni.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. rzed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz
konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie
Osoby zdrowe powyżej 75 roku życia: spożywać 1 kapsułkę dziennie podczas posiłku. W przypadku problemów z przełykaniem, kapsułkę
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można żuć lub wycisnąć jej zawartość do posiłku, napoju lub bezpośrednio do jamy ustnej.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25 °C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Valentis AG, CH-6982 Agno - Lugano, Szwajcaria.
Dystrybutor:
Valentis Polska Spółka z o.o., ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, Polska.

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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