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ApoD3 1000 j.m., 60 kapsułek
 

Cena: 17,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 1 000 j.m.

Opakowanie 60 kapsułek żelowych miękkich

Postać kapsułki żelowe miękkie

Producent APOTEX NEDERLAND B.V.

Rejestracja

Wiek od 6 roku życia

Opis produktu
 

Opis
ApoD3 witamina D 1000 j.m., suplement diety dla dorosłych, seniorów (osób w wieku 60 lat i starszych) oraz dzieci i młodzieży (6-18 lat).
Witamina D wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i mięśni, pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów,
pomaga zmniejszyć ryzyko upadku związane z niestabilnością postawy i osłabieniem mięśni.

Zastosowanie
Suplementacja diety w witaminę D.

Zalecane spożycie

Dziennie: 1 kapsułka.

Zalecane stosowanie: w miesiącach wrzesień-kwiecień oraz przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna skórna synteza witaminy
D w miesiącach letnich. U osób w podeszłym wieku przez cały rok ze względu na zmniejszoną efektywność skórnej syntezy witaminy D.

Dzieci i młodzież: 600-1000 j.m./dobę (15-25µg/dobę), zależnie od masy ciała, w miesiącach wrzesień-kwiecień lub przez cały
rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich.
Dorośli: 800-2000 j.m./dobę (20-50 µg/dobę), zależnie od masy ciała, w miesiącach wrzesień-kwiecień lub przez cały rok, jeśli nie
jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich.
Seniorzy (osoby w wieku powyżej 65 lat): 800-2000 j.m./dobę (20-50 µg/dobę), zależnie od masy ciała, przez cały rok.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią: 1500-2000 j.m./dobę (37,5-50 µg/dobę).
Pracownicy nocnych zmian oraz ciemnoskóre osoby dorosłe: 1000-2000 j.m./dobę (25-50 µg/dobę), zależnie od masy ciała,
przez cały rok.

Skład
Olej słonecznikowy, żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, cholekalcyferol (witamina D3).

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanamex.pl
https://www.aptekanamex.pl/apod3-1000-j-m-60-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

Dzienna porcja (1 kapsułka): Witamina D3 (cholekalcyferol) 25 µg (1000 j.m.) (500)*
1 kapsułka zawiera 25 µg witaminy D, co stanowi 500% referencyjnej wartości spożycia (RWS).

Przechowywanie

W sposób niedostępny dla małych dzieci, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
W temperaturze 15-25°C.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia.
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