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Vita D Express 2000 x 45 tabl podjęzykowych
 

Cena: 27,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 45 tabl

Postać Tabletki

Producent VITIS PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja wypełniająca: mannitol; witamina D (cholekalcyferol), skrobia kukurydziana, substancje przeciwzbrylające: sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, dwutlenek krzemu; kwasy tłuszczowe, emulgator: monooleinian polioksyetylenosorbitolu;
trójglicerydy średniołańcuchowe, przeciwutleniacz: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego.

1 tabletka zawiera:

2000 j.m. (50 µg, 1000% RWS – referencyjnych wartości spożycia) witaminy D.

Masa netto
6,9 g
45 tabletek po 155 mg

Charakterystyka
Vita D 2000 Express to suplement diety w postaci tabletek podjęzykowych.
Uzupełnia dietę w witaminę D, która pomaga:

w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi oraz prawidłowym wykorzystywaniu wapnia i fosforu,
w utrzymaniu zdrowych kości i w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Ponadto witamina D pomaga zmniejszyć ryzyko upadku
związanego z niestabilnością postawy i osłabieniem mięśni

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletkę dziennie rozpuścić pod językiem. Nie popijać.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie należy narażać produktu
na działanie źródeł ciepła, promieni słonecznych ani wilgoci. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent
Producent:
Via N.Sauro 35/D
31036 Istrana (TV), Włochy

Dystrybutor:
Vitis Pharma Sp. z o.o.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa, Polska

Ważne informacje
Zawiera poliole – nadmierne spożycie może mieć efekt przeczyszczający.

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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