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DR JACOB'S KROPLE SŁOŃCA D3 800JU 20ML
 

Cena: 35,00 PLN

Opis słownikowy

Postać KROPLE

Producent DR JACOB'S POLAND

Opis produktu
 

Opis: D3 Witamina słońca
suplement diety

Tylko jedna kropla Witaminy słońca zawiera aż 800 j.m. witaminy D3. Jest to ilość zapewniająca odpowiedni poziom tej witaminy nawet
u osób z zupełnym brakiem jej endogennego wytwarzania.

Witamina D ma naukowo potwierdzony korzystny wpływ na zdrowie:

dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego,
dla utrzymania zdrowych kości i zębów,
przyczynia się do normalnego wzrostu i rozwoju kości u dzieci,
dla utrzymania prawidłowej funkcji mięśni,
dla dobrego wchłaniania wapnia oraz fosforu,
dla prawidłowego poziomu wapnia we krwi,
bierze udział w prawidłowych podziałach komórek.

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia dla osób powyżej 1 roku życia:
1 kropla dziennie na łyżeczce. Taka porcja zawiera 20 µg witaminy D3 (800 j.m.), co odpowiada 400% zalecanego dziennego spożycia
(ZDS – RDA) oraz 20% bezpiecznej dziennej porcji (UL) dla osób powyżej 11 roku życia oraz 40% bezpiecznej dziennej porcji dla dzieci od
1 do 11 roku życia.
Dla dzieci do 11 roku życia D3 Witamina słońca nie powinna być przyjmowana razem i innymi produktami zawierającymi witaminę D.
U dzieci do 1 roku życia stosować pod kontrolą lekarza.

Okres ciąży i karmienia - przyjmowanie preparatów z witaminą D podczas ciąży i karmienia powinno być skonsultowane z lekarzem.
Długotrwałe przyjmowanie nadmiernych porcji dziennych witaminy D podczas ciąży i karmienia może mieć negatywny wpływ na płód i
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noworodka. Nadmiar witaminy D może być przyczyną deformacji płodu i chorób kości u noworodka.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Po otwarciu przechowywać w temperaturze 10 do 25 °C, ale nie w lodówce.
Chronić przed światłem słonecznym. Zużyć w ciągu 12 miesięcy.

Składniki:
wysokiej jakości olej słonecznikowy (95%), cholekalcyferol (witamina D3), przeciwutleniacz: tokoferol (naturalna witamina E pozyskiwana
z niemodyfikowanej genetycznie soi).

Produkt odpowiedni dla wegetarian - w przeciwieństwie do innych produktów z witaminą D3, ta zawarta w produkcie D3 Witamina
słońca pozyskiwana jest z lanoliny z wełny owczej (ekstrahowana za pomocą naświetlania promieniami UV).
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