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Vitaderol forte witamina d 1500 x 30 kaps twist-off
 

Cena: 26,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent SEQUOIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

Cholecalciferolum

Opis produktu
 

Składniki
Witamina D (cholekalcyferol) 10 mcg, olej MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy), substancja przeciwutleniająca: D-alfa tokoferol.

Zawartość w 1 kapsułce:
Cholekalcyferol (Witamina D - 1500 j.m.) 37,5 mcg

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

VitaDerol®forte to preparat do postępowania dietetycznego w celu profilaktyki krzywicy, osteoporozy oraz w przypadku
niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych.
VitaDerol ® forte zawiera opatentowaną formę witaminy D poddaną mikronizacji i emulgacji.
Dzięki mikronizacji, czyli dużemu rozdrobnieniu i zamknięciu małych cząstek w specjalną matrycę emulgującą, stabilność i
biodostępność witaminy D jest lepsza. Dodatkowo powyższa unikalna forma zapewnia rozpuszczalność witaminy D w wodzie
dzięki czemu zapewnia jej lepszą przyswajalność nawet u osób z zaburzeniami trawienia i wchłaniania substancji
rozpuszczalnych w tłuszczach.
Witamina D ma wielokierunkowy wpływ na zdrowie. Wspomaga prawidłowy wzrost i rozwój kości, zapobiegając krzywicy i
osteoporozie. Warunkuje wchłanianie wapnia i fosforu z diety sprzyjając mineralizacji tkanki kostnej. Wzmacnia naturalną
odporność organizmu.

U osób po 65. roku życia dodatkowa podaż witaminy D w produktach powinna być realizowana przez cały rok ze względu na obniżoną
syntezę skórną.
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci z zaburzeniami trawienia, wchłaniania i/lub z nadwagą, otyłością: 1 kapsułka dziennie.
Dorośli: 1 kapsułka dziennie.
Małe dzieci: przyjmowanie pod nadzorem lekarza uzależnione od indywidualnego zapotrzebowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
Sequoia Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74N
03-289 Warszawa

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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