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XeniVIT WITAMINA D3 2000 120 kapsułek
 

Cena: 17,98 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 120 kaps. (12 blist.po 10 szt.

Postać kaps.

Producent XENICO PHARMA

Opis produktu
 

XENICO PHARMA XENIVIT WITAMINA D3 2000, 120 KAPSUŁEK

**Opis produktu:**

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

**Składniki:**

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

**Działanie:**

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

**Zalecane spożycie:**
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Zalecane spożycie:
1 kapsułka dziennie. Dzienne dawkowanie może być modyfikowane zgodnie ze wskazaniem lekarza.
Substancja wypełniająca: olej z krokosza barwierskiego; żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: gliceryna roślinna (rzepak); witamina
D3 (cholekalcyferol).

**Wielkość opakowania:**

120 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

XENICO PHARMA Sp. z o.o.
ul. Adama Gdacjusza 24A
54-515 Wrocław

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. 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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