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Protego Witamina D 1000 x 60 kaps
 

Cena: 4,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent SALVUM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Witamina D3 (cholekalcyferol), olej słonecznikowy, żelatyna, stabilizator (glicerol).

Zawartość w 1 kapsułce:
Witamina D3 1000 j.m. (25 µg) (500% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Protego Witamina D 1000 zawiera 1000 j.m. witaminy D dla dzieci od 3 roku życia i dorosłych.
Witamina D zawarta w Protego Witamina D 1000 :

Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomaga zachować zdrowe zęby.
Wspiera odpowiednie wchłanianie wapnia i fosforu, utrzymując prawidłowy poziom wapnia we krwi.
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu odpornościowego.
Bierze udział w procesie podziału komórek.

Przeciwwskazania
Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące powinny przyjmowanie
preparatu skonsultować z lekarzem.

Stosowanie
Zaleca się stosować 1 kapsułkę Protego Witamina D 1000 dziennie po posiłku.
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Przechowywanie
Preparat przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Wyprodukowano w Polsce dla: Salvum Lab K. Kowaleczko, A. Lewandowski, D. Lewandowski, S. Zawadzki Sp. k. ul. Sobieskiego 53,
58-500 Jelenia Góra , ul. Sobieskiego 53

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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