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Olimp gold-vit D3 2000 x 120 tabl
 

Cena: 22,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 tabl

Postać Tabletki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Olimp Gold-Vit D3 2000 w postaci tabletek powlekanych jest preparatem, który może być stosowany przez osoby
dorosłe oraz młodzież w wieku powyżej 11. lat. Preparat Olimp Gold-Vit D3 2000 jest dostępny w dużym, ekonomicznym opakowaniu, a
jego tabletki są małe i łatwe do połknięcia.

Na co jest Olimp Gold-Vit D3 2000? Wskazaniem do stosowania tego suplementu diety jest uzupełnienie codziennych posiłków dawką
witaminy D. Preparat może być stosowany przez kobiety spodziewające się dziecka, planujące ciążę i karmiące piersią, poza tym
rekomendowany jest w czasie menopauzy. Wskazaniem do stosowania suplementu diety Olimp Gold-Vit D3 2000 jest również
aktywność fizyczna i podeszły wiek, a oprócz tego stwierdzony niedobór witaminy D w organizmie. Suplementacja witaminy D jest
wskazana również w przypadku osteoporozy i przy zaburzeniach wchłaniania fosforu i wapnia. Suplement diety Olimp Gold-Vit D3 2000
może być również pomocny podczas wspierania odporności organizmu. Witamina D wspomaga pracę mięśni, układu ruchu i układu
immunologicznego, poza tym wspiera utrzymanie dobrej kondycji zębów i kości oraz utrzymanie prawidłowego stężenia wapnia w
organizmie. Witamina D przyczynia się też do prawidłowego wchłaniania oraz gospodarki fosforu i wapnia.

W opakowaniu znajduje się 120 tabletek suplementu diety Olimp Gold-Vit D3 2000. W skład każdej tabletki powlekanej suplementu
diety Olimp Gold-Vit D3 2000 wchodzi 50 µg (2000 j.m., 1000 % RWS) witaminy D oraz substancje pomocnicze, czyli celuloza i sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, a oprócz tego dwutlenek krzemu. Suplement diety Olimp Gold-Vit D3 2000 powinien być
przyjmowany zgodnie z zaleceniami producenta i w dawkach rekomendowanych przez niego. Zalecane dawkowanie Olimp Gold-Vit D3
2000 to 1 tabletka dziennie. Tabletkę Olimp Gold-Vit D3 2000 należy przyjmować w czasie posiłku i nie należy podanej dawki zwiększać
na własną rękę, bez konsultacji z lekarzem. 1 opakowanie prawidłowo przyjmowanego suplementu diety Olimp Gold-Vit D3
2000 (zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta) powinno wystarczyć na ok. 4 miesiące (120 dni) suplementacji.

Nie wszyscy pacjenci powinni przyjmować suplement diety Olimp Gold-Vit D3 2000. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na
chociaż jeden z jego składników. W czasie stosowania tego suplementu diety nie powinno się przyjmować innych preparatów, które w
składzie mają witaminę D. Suplement diety Olimp Gold-Vit D3 2000 jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku
powyżej 11 lat, dlatego nie należy podawać go dzieciom młodszym. Preparat nie powinien być również traktowany jako zamiennik
zbilansowanych posiłków czy zamiennik zdrowego trybu życia, ponieważ nie może ich zastąpić. Suplement diety Olimp Gold-Vit D3
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2000 wymaga też bezpiecznego przechowywania, w tym zabezpieczenia w taki sposób, aby był niewidoczny i niedostępny dla małych
dzieci. Preparat Olimp Gold-Vit D3 2000 powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej.

Składniki
Substancja wypełniająca – celuloza, cholekalcyferol – witamina D, substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, dwutlenek krzemu.

1 tabletka zawiera:

Witamina D - 50 μg (2000 j.m.) (1000% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 120 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Olimp Gold Vit D3 jest suplementem diety, dostępnym w dużym, ekonomicznym opakowaniu. Preparat ma postać małych, łatwych do
połykania tabletek.

Olimp Gold Vit D3 zawiera witaminę D, wspierającą prawidłowe funkcjonowanie pdziałanie mięśni, układu odpornościowego, czy układu
ruchu. Prawidłowy poziom tej witaminy warunkuje dobrą kondycję całego organizmu.

Suplement diety Olimp Gold Vit D3 przeznaczony jest dla osób dorosłych, dzieci powyżej 11 roku życia, kobiet w ciąży i karmiących
piersią, w okresie menopauzy, a także osób aktywnych fizycznie oraz osób starszych jako uzupełnienie diety w witaminę D.

Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, jak również przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu
wapnia we krwi.
Witamina D pomaga także w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia oraz fosforu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Osoby dorosłe i dzieci powyżej 11 roku życia 1 tabletka raz dziennie w trakcie posiłku lub po nim lub inaczej po konsultacji z lekarzem.
Nie należy spożywać innych preparatów zawierających witaminę D.

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

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica

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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