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Singularis Witamina D3 2000 IU Superior x 120 kaps
 

Cena: 63,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 kaps

Postać Kapsułki

Producent SINGULARIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
witamina D₃ (z lanoliny), olej sojowy, żelatyna, gliceryna, woda oczyszczona.

Dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera: 

witamina D₃ (cholekalcyferol) - 2000 j.m. (1000% RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 120 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Suplement diety WITAMINA D3 2000 IU SUPERIOR jest naturalnym źródłem 100% witaminy D3 z lanoliny. Preparat zawiera 50 µg
naturalnej witaminy D w postaci cholekalcyferol w jednej kapsułce. Witamina zawieszona została w oleju sojowym (Olej sojowy zawiera
egzogenne kwasy tłuszczowe NNKT. Wspomagają one naturalną regulację prawidłowego poziomu cholesterolu).Substancja czynna
została zamknięta w łatwej do połknięcia kapsułce żelowej. Przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży po 12 roku życia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zaleca się stosowanie 1 kapsułki dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po jedzeniu.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
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Producent
Producent:
Singularis-Herbs Corporation Limited
Liability Company 16192, Coastal HWY,
19958, DE, USA
Dystrybutor:
Activepharm Labs Sp. z o.o. Sp. K. Jana III Sobieskiego
59-220 Legnica

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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