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D-Vitum Forte 4000 j.m. x 60 kaps.
 

Cena: 21,66 PLN

Opis słownikowy

Dawka 4 000 j.m.

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

D-VITUM FORTE 4000 j.m witamina D dla dorosłych korzystnie wpływa na stan kości i pracę układu kostnego. Wzmacnia również
odporność oraz wspomaga funkcjonowanie mięśni.

Skład:
Wartość odżywcza w 1 kaps.: Wartość energetyczna 20,1 kJ/4,9 kcal, Białko 0,097 g, Węglowodany 0,0 g, Tłuszcz 0,5 g w tym kwasy
tłuszczowe nasycone 0,5 g, Błonnik 0,0 g, Sól 0,0 g, witamina D 100 µg (4000 j.m., 2000%*) olej MCT (trójglicerydy o średniej długości
łańcucha), żelatyna (składnik otoczki), cholekalcyferol (witamina D3), emulgator: monolaurynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 20).

Działanie:
D-VITUM FORTE 4000 j.m witamina D dla dorosłych to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Zawiera
znaczną ilość witaminy D, która przyczynia się do zachowania prawidłowego poziomu wapnia w organizmie. Dzięki temu uczestniczy w
procesie mineralizacji kości. Ponadto wspomaga prawidłowe przyswajanie i wykorzystywanie wapnia i fosforu. Uczestniczy również w
procesie podziału komórek. Korzystnie wpływa na czynność mięśni i układu immunologicznego. D-VITUM FORTE 4000 j.m witamina D
dla dorosłych ma postać kapsułek przeznaczonych do stosowania doustnego.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancje składowe preparatu

Wskazania:
Zaleca się stosowanie preparatu w celu uzupełnienia poziomu witaminy D u osób dorosłych. Suplementacja tego składnika wskazana
jest przede wszystkim u kobiet w ciąży, osób starszych oraz przy stwierdzonym niedoborze witaminy D.

Dawkowanie:
Stosować doustnie. Zaleca się przyjmowanie preparatu w dawce wynoszącej 1 kaps./24h po jedzeniu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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