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XeniVIT Witamina D 2000, 120 kaps. miękkich
 

Cena: 18,90 PLN

Opis słownikowy

Producent Xenico Pharma

Opis produktu
 

Opis

XeniVIT Witamina D 2000 to suplement diety o wysokiej zawartości witaminy d3, rozpuszczonej w oleju z krokosza barwierskiego.

Witamina D:
•wspiera prawidłową odporność organizmu
•wpływa korzystnie na wchłanianie wapnia i fosforu
•przyczynia się do prawidłowego poziomu wapnia we krwi
•przyczynia się do prawidłowej budowy kości.

Do postępowania dietetycznego:
•w uzupełnianiu niedoborów witaminy D u osób dorosłych
•w osteoporozie
•u kobiety w ciąży, zwłaszcza w II i III trymestrze

Składniki

substancja wypełniająca: olej z krokosza barwierskiego; żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: gliceryna roślinna (rzepak); witamina
D3 (cholekalcyferol).

Warto?? od?ywcza 1 kapsu?ka
(zalecana porcja dzienna)

100 g
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Warto?? energetyczna 7,752 kJ/2,17 kcal 2584 kJ/724,3 kcal

T?uszcz, w tym: 0,150 g 50 g

– kwasy t?uszczowe
nasycone

0,005 g 1,67 g

W?glowodany, w tym: 0,03 g 8,65 g

– cukry 0,00 g 0,00 g

Bia?ko 0,09 g 30 g

Sól 0,00 g 0,09 g

Witamina D3 50 mcg (2000 j.m.) 1000% RWS* 1667 mcg 333333% RWS*

Stosowanie

Zalecane spożycie:
1 kapsułka dziennie. Dzienne dawkowanie może być modyfikowane zgodnie ze wskazaniem lekarza.

Sposób użycia:
kapsułkę należy połknąć, popijając odpowiednią ilością wody.

Dodatkowe informacje

Ostrzeżenia: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania
pozajelitowego. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Utrzymanie prawidłowego stanu
zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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