
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Solevitum D3 2000 j.m. x 60 kaps + 15 kaps GRATIS!!!
 

Cena: 14,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps + 15 kaps

Postać Kapsułki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi oraz w
utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Ponadto pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.

Cechy

kapsułki z witaminą D3
60 kapsułek + 15 gratis

Składniki
olej MCT, żelatyna wieprzowa, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, cholekalcyferol

Wartości odżywcze 1 kapsułka
składnik
witamina D 50 µg (2000 j.m.) (1000%)*
*% referencyjnej wartości spożycia

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli: 1 kapsułka dziennie.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem i wilgocią. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla
małych dzieci.
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Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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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