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Solderol 2K x 60 kaps
 

Cena: 28,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent LEK-AM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Solderol 2K w postaci kapsułek to produkt z witaminą D3 w mikropeletkach, dzięki którym substancja czynna
uwalniana jest nawet do 8 godzin. W formule produktu nie ma glutenu, laktozy ani sztucznych barwników.

Na co jest Solderol 2K? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie zdrowej diety w witaminę D, która stanowi
wsparcie funkcjonowania wielu układów organizmu. Witamina D wspiera pracę układu odpornościowego, ponadto przyczynia się do
utrzymania prawidłowego stanu zębów i kości. Wspomaga wchłanianie wapnia i fosforu, a oprócz tego przyczynia się do utrzymania
prawidłowego poziomu wapnia w organizmie. Witamina D dodatkowo ma wpływ na zmniejszenie ryzyka upadków, będących efektami
osłabienia mięśni i niestabilności postawy – te szczególnie dotyczą pacjentów w wieku powyżej 60 lat i niejednokrotnie skutkują
wówczas złamaniami kości.

Podstawowym źródłem witaminy D w organizmie powinna być synteza skórna, poza tym w niewielkich ilościach witaminę D
dostarczamy z dietą. Położenie geograficzne sprawia jednak, że w miesiącach jesienno-zimowych narażeni jesteśmy na niedobory
witaminy D, co może mieć negatywne konsekwencje zdrowotne. Z tego powodu zalecana jest dodatkowa suplementacja witaminy D, w
tym zwłaszcza mieszkańcom obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Solderol 2K szczególnie rekomendowany jest pacjentom, którzy w
zbyt małym stopniu eksponują skórę na światło słoneczne, rzadko wychodzą z domu, zmagają się z nadwagą lub otyłością, a także
pacjentom po 60. roku życia.

W opakowaniu o masie netto 25,5 g znajduje się 60 kapsułek Solderol 2K. W skład 1 kapsułki suplementu diety wchodzi dawka 2000
j.m. (50 µg) witaminy D3 (1000% RWS). Składniki pomocnicze kapsułek to żelatyna, sacharoza i skrobia kukurydziana, a także dekstryna,
celuloza mikrokrystaliczna (E460(I)) oraz hydroksypropylometyloceluloza (E464), a dodatkowo ryboflawina (E101). Dzięki innowacyjnej
technologii mikropeletek i dodatkowej mikronizacji składnika aktywnego zapewniono przedłużone uwalnianie kapsułki oraz
maksymalizację biodostępności jej substancji czynnej. 60 kapsułek z opakowania powinno starczyć na 2-miesięczną suplementację
Solderol 2K – zaleca się stosowanie 1 kapsułki dziennie. Nie powinno się przekraczać dawki suplementu diety Solderol 2K większej niż
zalecana.

Przeciwwskazaniem Solderol 2K jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. Przed rozpoczęciem ewentualnej suplementacji
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zaleca się wykonanie badania z oznaczeniem 25(OH)D we krwi oraz skonsultowanie otrzymanych wyników z lekarzem. Pacjentki w ciąży
lub karmiące piersią powinny skonsultować z lekarzem zasadność i bezpieczeństwo stosowania produktu, zwłaszcza jeśli przyjmują już
inne suplementy.

Suplement diety Solderol 2K nie może być traktowany jako zamiennik zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia – można go
stosować wyłącznie w formie ich uzupełnienia. Dodatkowo należy zadbać o bezpieczne przechowywanie suplementu diety. Produkt
powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu i chroniony przed dostępem dzieci. Jednocześnie należy chronić go przed
światłem, wilgocią oraz działaniem temperatury przewyższającej 25°C.

Składniki
składnik otoczki kapsułki - żelatyna; sacharoza; skrobia kukurydziana, dekstryna, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna
(E460(i)); substancja zagęszczająca - hydroksypropylometyloceluloza (E464); barwniki - ryboflawiny (E101), cholekalcyferol (witamina
D3).

1 kapsułka zawiera:

Witamina D3 - 50 µg - 2000 j.m. (1000% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
25,5 g

Charakterystyka

Produkt polecany w celu suplementacji witaminy D w normalnej diecie. Jest szczególnie rekomendowany dla osób z brakiem
regularnego dostępu do światła słonecznego m.in. mieszkających w obszarze Europy środkowo-wschodniej, osób rzadko
wychodzących z domu, osób z nadwagą i otyłością oraz osób powyżej 60 roku życia.
Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu
kości i zębów, a także wspiera prawidłowe wchłanianie wapnia we krwi. Witamina D pomaga zmniejszyć ryzyko upadku
związane z niestabilnością postawy i osłabieniem mięśni. Upadki stanowią czynnik ryzyka w odniesieniu do złamań kości u osób
obojga płci w wieku 60 lat i starszych.

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

Stosowanie
Zaleca się 1 kapsułkę dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 15°C–25°C, w suchym miejscu; w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i
wilgocią.

Producent
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Ostrzykowizna 14 A, 05-170 Zakroczym

Ważne informacje
Produkt bezglutenowy, nie zawiera laktozy.

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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