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Ibuvit D 1000, witamina D dla dzieci powyżej 1 roku,
młodzieży i dorosłych, 30 kapsułek
 

Cena: 14,71 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kapsułek twist off

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Ibuvit D 1000, witamina D dla dzieci powyżej 1 roku, młodzieży i dorosłych, suplement diety. Witamina D jest potrzebna dla
prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci. Pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu oraz utrzymaniu
prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Wspomaga utrzymanie zdrowych zębów i w prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety w witaminę D.

Zalecane spożycie

Dziennie: 1-2 kapsułki twist-off .
Aby otworzyć kapsułkę należy należy przekręcić i oderwać końcówkę, i wycisnąć zawartość bezpośrednio do jamy ustnej, napoju
lub przygotowanego posiłku. Należy delikatnie naciskać kapsułkę, by nie doprowadzić do gwałtownego rozprysku płynu.
Zawartość kapsułki należy zużyć bezpośrednio po otworzeniu.
Dorośli: mogą połykać kapsułkę w całości.

Skład
Kompozycja średniołańcuchowych triglicerydów (MCT) pochodzących z oleju palmowego i kokosowego, cholekalcyferol (witamina D3).
Składniki otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć glicerol.
1 kapsułka zawiera: Witamina D 25 µg czyli 1000 j.m. (500% RWS*).
2 kapsułki zawierają: Witamina D 50 µg czyli 2000 j.m. (1000% RWS*).
*RWS – referencyjna wartość spożycia

Przechowywanie

W temperaturze od 15°C do 25°C.
Chronić od światła i wilgoci.
W sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie stosować przy uczuleniu na którykolwiek ze składników produktu.

Dodatkowe informacje

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
organizmu.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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