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ApoD3 800 j.m. Suplement diety żujki o smaku
pomarańczowym 12,8 g (30 sztuk)
 

Cena: 12,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.do żucia miękkie

Producent APOTEX NEDERLAND B.V.

Opis produktu
 

Wskazania
witamina D3 dla dzieci powyżej 3. roku życia,bez laktozy, bez cukru, bez glutenu,zdrowe kości i zęby,wysoka odporność,zdrowe mięśnie

Składniki
olej słonecznikowy rafinowany, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, żelatyna wieprzowa, aromat, skrobia modyfikowana, substancja
zagęszczająca: dwutlenek krzemu, substancja słodząca: ksylitol, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, substancja słodząca: sukraloza,
witamina D3 (cholekalcyferol), stabilizator: kwas cytrynowy

Wartości odżywcze Dzienna porcja (1 kapsułka do żucia) RWS*
Witamina D (cholekalcyferol) 20 µg (800 j.m.) 400%
*Referencyjna Wartość Spożycia

Stosowanie
Przed zażyciem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Sposób użycia: należy przebić folię blistra, aby wyjąć kapsułkę. Kapsułka zawiera płyn i jest miękka, dlatego nie zaleca się wyciskania jej
z blistra.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka do żucia dziennie lub według zaleceń lekarskich. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do
spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb
życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.

Przechowywanie
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Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze 15-25°C.
Chronić przed światłem.

Producent
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Opis
ApoD3 Żujki kapsułki witaminowe to suplement diety przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia oraz młodzieży. Preparat zawiera
800 j.m. cholekalcyferolu (witaminy D3) w 1 kapsułce do żucia.

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.
Suplement należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze 15-25°C.
Przed zażyciem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.
Wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą przed
zastosowaniem preparatu.
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