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D3 FORTE Witamina Słońca w płynie Dr. Jacobs, 20 ml
 

cena: 45,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać płyn

Producent dr. jacobs

Wysyłka 24 godziny

Zastosowanie witamina D3

Opis produktu
 

Tylko jedna kropla Witaminy słońca D3 FORTE zawiera aż 50 μg - 2000 j.m. witaminy D3. Jest to ilość zapewniająca odpowiedni poziom
tej witaminy nawet u osób z zupełnym brakiem jej endogennego wytwarzania.

Witamina słońca D3 FORTE Dr. Jacob's jest już rozpuszczona w oleju MCT z kokosa. Zapewnia to doskonałe wchłanianie już w jamie
ustnej oraz stabilne trwanie witaminy przez min. 2 lata.

Teraz do buteleczki D3 Witamina słońca dołączona jest nakrętka z praktyczną pipetką ułatwiającą precyzyjne porcjowanie.

Produkt zalecany dla osób powyżej 11. roku życia.

Sposób użycia:

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia:

kropla wprost do ust lub podana na łyżeczce. Taka porcja zawiera 50 μg witaminy D3 (2000 j.m.), co odpowiada 1000% zalecanego
dziennego spożycia (RWS) oraz 50% bezpiecznej dziennej porcji (UL) dla osób powyżej 11 roku życia.

W przypadku stosowania u dzieci do 11. roku życia, Witamina słońca D3 FORTE nie powinna być przyjmowana razem i innymi
produktami zawierającymi witaminę D.

Okres ciąży i karmienia - przyjmowanie preparatów z witaminą D podczas ciąży i karmienia powinno być skonsultowane z lekarzem.

Długotrwałe przyjmowanie nadmiernych porcji dziennych witaminy D podczas ciąży i karmienia może mieć negatywny wpływ na płód i
noworodka. Nadmiar witaminy D może być przyczyną deformacji płodu i chorób kości u noworodka.
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Przechowywanie:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Po otwarciu przechowywać w temperaturze 10 do 25 °C, ale nie w lodówce.
Chronić przed światłem słonecznym. Zużyć w ciągu 6 miesięcy.

Składniki:
wysokiej jakości olej MCT z kokosa (93%), przeciwutleniacz: tokoferol (naturalna witamina E), cholekalcyferol (witamina D3).

Przeciwwskazania:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Długotrwałe przyjmowanie nadmiernych porcji dziennych witaminy D podczas ciąży i karmienia może mieć negatywny wpływ na płód i
noworodka. Nadmiar witaminy D może być przyczyną deformacji płodu i chorób kości u noworodka.
W przypadku stosowania u dzieci do 11. roku życia, Witamina słońca D3 FORTE nie powinna być przyjmowana razem i innymi
produktami zawierającymi witaminę D.
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