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

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

 

 

Vita D forte 2000 x 45 kaps
 

Cena: 24,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 45 kaps.

Postać Kapsułki

Producent VITIS PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy z kokosa i oleju palmowego z nasion), otoczka: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć:
glicerol, witamina D (cholekalcyferol), przeciwutleniacz: D-alfa-tokoferol.

Zawartość w 1 kapsułce:
Witamina D 50 mcg (2000 j.m. 1000% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 45 kapsułek
Masa netto: 17,33 g

Charakterystyka
Vita D Forte 2000 uzupełnia dietę w witaminę D, która pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi oraz w
prawidłowym wykorzystywaniu wapnia i fosforu. Pomaga także 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 kapsułka dziennie, popić szklanką wody.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed
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światłem. Nie należy narażać produktu na działanie źródeł ciepła, promieni słonecznych ani wilgoci.

Producent
Wytwórca:
SIIT S.r.l.:
Via Ariosto, 50/60
20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Włochy

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

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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