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Vigantoletten Max 2000 j.m. x 60 kaps
 

Cena: 27,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent PROCTER & GAMBLE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
olej zawierający trójglicerydy o średniej długości łańcucha (olej palmowy/kokosowy); żelatyna wołowa; substancja wiążąca: glicerol;
przeciwutleniacz: alfa-tokoferol; cholekalcyferol (witamina D3)

1 kapsułka zawiera:

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

RWS - Referencyjne Wartości Spożycia zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE) nr 1169/2011

Charakterystyka
Witamina D pomaga w:

utrzymaniu zdrowych kości i prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi

Stosowanie
Dorośli: przyjmować 1 kapsułkę dziennie, popijając wystarczającą ilością wody

Przeciwwskazania
Nie stosować jednocześnie innych preparatów zawierających wysoką dawkę witaminy D. Osoby, u których występują problemy z
nerkami lub wysoki poziom wapnia (we krwi i w moczu) albo kamienie nerkowe, powinny skonsultować się z lekarzem przed zażyciem
suplementu diety zawierającego witaminę D.

Przechowywanie
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Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25 °C.

Masa netto
60 kapsułek = 10,8g

Producent
Merck Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 137
02-231 Warszawa

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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