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Oleofarm D-Vitum Forte 1000 j.m., dla dzieci powyżej 6. roku
życia oraz osób dorosłych, 60 kapsułek
 

Cena: 18,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja

Wiek od 6 roku życia

Opis produktu
 

Opis
D-Vitum Forte 1000 j.m., suplement diety w postaci kapsułek dla dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia. Preparat oprócz witaminy D
zawiera olej lniany o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych omega-3, do których należy kwas alfa-linolenowy (ALA). Witamina D
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni, pomaga utrzymać prawidłowy poziomu wapnia we krwi, wspiera funkcjonowanie układu
odpornościowego, bierze udział w procesie wchłaniania wapnia i fosforu, wspiera utrzymanie zdrowych i mocnych kości i zębów. Kwas
alfa-linolenowy pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi, korzystne działanie występuje w przypadku
spożywania 2 g ALA dziennie.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety w witaminę D u dzieci powyżej 6. roku życia oraz osób dorosłych.

Zalecane spożycie
Dzieci powyżej 6.roku życia oraz osoby dorosłe – 1 kapsułka dziennie, niezależnie od posiłku.

Skład
Wysokolinolenowy olej z nasion lnu (Linum usitatissimum) tłoczony na zimno, żelatyna (składnik otoczki), substancja utrzymująca
wilgoć: glicerol, cholekalcyferol (witamina D3).

1 kapsułka zawiera: 25 µg (1000 j.m., 500%*) witaminy D3 oraz 199 mg oleju z nasion lnu, w tym 100 mg kwasu alfa-linolenowego
(omega-3).
*% referencyjnej wartości spożycia

Przechowywanie

W temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu.
W sposób niedostępny dla małych dzieci.

Dodatkowe informacje
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Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
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