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Oriovit - D 2000 j.m x 100 tabl do żucia
 

Cena: 18,39 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 tabl do ssania

Postać Tabletki

Producent ORION PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancje słodzące: ksylitol, sorbitol, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu,
substancja wypełniająca: hydroksypropyloceluloza, witamina D, aromaty (cytrusowy).

1 tablatka zawiera:
Witamina D 2000 j.m. 50 mcg (1000%RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
39 g (Zawartość opakowania: 100 tabletek)

Charakterystyka

Witamina D:
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz mięśni.
ułatwia wchłanianie wapnia i fosforu z przewodu pokarmowego oraz utrzymanie prawidłowego poziomu wapnia we
krwi.
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, wpływa na wzrost i rozwój kości u dzieci.
pomaga zmniejszyć ryzyko upadku związane z niestabilnością postawy i osłabieniem mięśni.
bierze udział w procesie podziału komórek.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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1 tabletka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej 15-25°C.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Orion Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5A,
00-446 Warszawa

Ważne informacje
Oriovit-D nie zawiera laktozy, drożdży ani glutenu. Nie zawiera soi ani żelatyny. Produkt przyjazny dla szkliwa zębów.

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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