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3 x XeniVIT Witamina D FORTE, 120 kaps.
 

Cena: 79,50 PLN

Opis produktu
 

Zamów zestaw promocyjny 3 x XeniVIT Witamina D FORTE z 12% rabatu i darmową dostawą!
Kupując 3 opakowania oszczędzasz 10,20zł!

Opis

XeniVIT Witamina D FORTE to najwyższej jakości produkt zawierający w jednej kapsułce 4000 j.m. naturalnej witaminy D3 Quali-D®
rozpuszczonej w oleju z krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorius L.), który zapewnia jej wysoką przyswajalność.

Przeznaczony dla osób zdrowych powyżej 75 roku życia.

Zgodnie z uchwałą 1/2021 ZdsSD z dn. 19.02.2021 zaleca się stosowanie witaminy D3 na poziomie:
– 50 mcg dla suplementów diety przeznaczonych dla zdrowych osób dorosłych do 75 r.ż.
– 100 mcg dla osób zdrowych pow. 75 r.ż.

Badania naukowe potwierdzają, że witamina D3:
•pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów
•przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mięśni
•wspomaga prawidłowe wchłanianie wapnia i fosforu
•wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego

Składniki

olej z krokosza barwierskiego, żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), witamina D3 (cholekalcyferol).

Sk?adniki Zawarto?? w 1 kapsu?ce % RWS*
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Witamina D  100 µg (4000 IU) 2000

* RWS – Referencyjna Warto?? Spo?ycia

Stosowanie

Sposób użycia: zalecana dzienna porcja do spożycia 1 kapsułka. Spożywać 1 kapsułkę popijając szklanką wody.

Dodatkowe informacje

Ostrzeżenia: Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu doby. Nie
stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Nie należy stosować suplementu diety po upływie
daty minimalnej trwałości. Data minimalnej trwałości znajduje się z boku opakowania. Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety.

Zaleca się zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Masa netto: 36,00 g (120 kapsułek po 300 mg)

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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.xenico24.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

