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Vitrum D3 forte x 60 kaps (Takeda)
 

Cena: 22,66 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent TAKEDA PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Vitrum D3 Forte w postaci kapsułek z witaminą D może stanowić uzupełnienie zdrowej diety w cholekalcyferol,
którego odpowiednia podaż jest istotna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Na co jest Vitrum D3 Forte? Wskazaniem do
stosowania suplementu diety od Taked Pharma są okresy zwiększonego zapotrzebowania na witaminę D w organizmie, gdy pokrycie
potrzeb organizmu nie jest możliwe poprzez syntezę skórną w czasie ekspozycji na słońce oraz przez zdrową dietę. Suplement diety
Vitrum D3 Forte jest szczególnie wskazany pacjentom po 60. roku życia, którzy są narażeni na ryzyko upadku ze złamaniami – w
związku z niestabilnością postawy i osłabieniem mięśni. Suplement może być przydatny także pacjentom dorosłym w okresie jesienno-
zimowym, gdy rzadziej wychodzi się z domu, eksponując odkrytą i niechronioną skórę.

W opakowaniu znajduje się 60 kapsułek Vitrum D3 Forte. W skład każdej kapsułki wchodzi 50 µg witaminy D, co odpowiada dawce 2000
j.m. (1000% RWS). Formułę uzupełniają składniki pomocnicze, czyli olej z krokosza barwierskiego, a także żelatyna i glicerol. Zalecane 
dawkowanie Vitrum D3 Forte powinno być przestrzegane przez pacjenta – nie należy przyjmować większej dawki suplementu niż
wskazana przez producenta, chyba że lekarz zaleci inaczej. Zazwyczaj zaleca się stosowanie 1 kapsułki Vitrum D3 Forte dziennie.
Witamina D wspomaga utrzymanie zdrowych kości i zębów, a oprócz tego wspiera układ odpornościowy oraz pracę układu
mięśniowego. Wspomaga też wchłanianie fosforu i wapnia, a dodatkowo wspiera procesy podziału komórek.

Przeciwwskazaniem do stosowania przez pacjenta suplementu diety Vitrum D3 Forte jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego
składników. Vitrum D3 Forte jest suplementem diety, którego nie można traktować jako substytutu zdrowej diety i stylu życia – może
stanowić ich uzupełnienie w okresach zwiększonego zapotrzebowania. Należy zadbać o bezpieczne przechowywanie suplementu diety,
w tym szczególnie o jego zabezpieczenie przed młodszymi dziećmi.

Składniki
olej z krokosza barwierskiego, żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), witamina D (cholekalcyferol)

1 kapsułka zawiera:

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

Producent
Takeda Pharma Sp. z o.o.
Ul. Prosta 68
00-838 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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