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XeniVIT WITAMINA D3 FORTE 120 Kapsułek
 

Cena: 22,35 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 120 kaps.

Postać kapsułki

Producent XENICO PHARMA

Opis produktu
 

XENICO PHARMA XENIVIT WITAMINA D3 4000, 120 KAPSUŁEK

**Opis produktu:**

Suplement diety. XENIVIT WITAMINA D 4000 j.m. zawierający w jednej kapsułce 4000 j.m. witaminy D3 rozpuszczonej w oleju z
krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorius L.), który zapewnia jej wysoką przyswajalność. Preparat jest przeznaczony dla osób
dorosłych. 

**Składniki:**

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

**Działanie:**

XENIVIT WITAMINA D 4000 j.m. zawiera witaminę 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. Preparat nie zawiera konserwantów, glutenu i GMO. 

**Zalecane spożycie:**

Zalecana dzienna porcja do spożycia 1 kapsułka. Spożywać 1 kapsułkę popijając szklanką wody.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić od światła. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych
dzieci.

**Wielkość opakowania:**

120 kapsułek
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**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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