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IBUVIT D 400 30 kapsułek TWIST-OFF
 

Cena: 11,35 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.twist-off

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Opis produktu
 

IBUVIT D 400 KAPSUŁKI TWIST-OFF, 30 KAPSUŁEK

**Opis produktu:**

Witamina D jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci. Witamina D jest niezbędna do prawidłowego rozwoju
organizmu - wpływa na wchłanianie wapnia i utrzymuje jego właściwe stężenie we krwi. Witamina D jest syntetyzowana naturalnie w
skórze pod wpływem działania promieni słonecznych oraz dostarczana wraz z mlekiem matki. Biorąc pod uwagę ograniczony dostęp do
światła słonecznego, wskazane jest dodatkowe suplementowanie.

**Składniki:**

Oleje roślinne (kokosowy i palmowy), witamina D (cholekalcyferol), składniki otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć glicerol.

1 kapsułka zawiera: witamina D 10mcg czyli 400j.m.(200%)*.
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

**Działanie:**

Witamina D jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.
Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu oraz utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we
krwi.
Witamina D pomaga również w utrzymaniu zdrowych zębów i w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Witamina D jest syntetyzowana naturalnie w skórze pod wpływem działania promieni słonecznych oraz w niewielkich ilościach
dostarczana wraz z mlekiem matki.
Biorąc pod uwagę ograniczony dostęp do światła słonecznego, a także niewielkie jej ilości znajdujące się w mleku matki, wskazane jest
dodatkowe suplementowanie zarówno u niemowląt i dzieci, jak i osób dorosłych.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.
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Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia 1 kapsułki dziennie.

**Zalecane spożycie:**

U niemowląt i małych dzieci karmionych piersią zalecane jest podawanie zawartości jednej kapsułki "twist-off" dziennie. Dzienne
dawkowanie może być modyfikowane zgodnie z zaleceniami lekarza.

**Wielkość opakowania:**

30 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

**Producent:**

Medana Pharma SA
ul. Władysława Łokietka 10
98-200 Sieradz.

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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