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WITAMINA D3 MSE 90 KAPSUŁEK DR ENZMANN
 

Cena: 122,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2000 j.m

Postać KAPSUŁKI

Producent Mito-Pharma

Opis produktu
 

Witamina D3

Jest niezwykle istotnym składnikiem regulującym funkcjonowanie organizmu człowieka na poziomie komórkowym.
Chroni komórki mitochondrialne przed szkodliwym wypływem antyoksydantów, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie układu
sercowo - naczyniowego, mięśni, mózgu oraz wspomaga układ odpornościowy.

Ponadto odpowiednia suplementacja tą witaminą przyczynia się do regenracji komórek i stymulowania produkcji insuliny. Jednocześnie
wzmacnia kości, zęby i stawy.

Charakterystyczne objawy wskazujące na niedobór witaminy D3 to skłonność do infekcji, zmęczenie, osłabienie i ogólne obniżenie
nastroju. Mogą pojawiać się kłopoty ze snem.

Organizm ludzki zaopatruje się w witaminę D3 dwiema drogami: poprzez syntezę skórną i absorpcję jelitową.

Gdy nasza skóra jest wystawiona na działanie promieni słonecznych, uruchamia się proces wytwarzania witaminy D3. Minusem jest to,
że aby zsynezować witaminę tą drogą, nie możemy używać kremów z filtrami UV, co nie jest dla naszej skóry zbyt korzystne.

W przypadku absorpcji jelitowej - czyli dostarczanie witaminy D3 w postaci pokarmów bogatych w ten składnik, lub odpowiednią
suplementację - możemy utrzymać korzystny dla nas poziom witaminy D3 przez cały rok, nie tylko w okresie wiosenno - letnim.

Ważnym jest, aby dzienna dawka witaminy D3 wynosiła min. 2000j.m. i by jej pochodzenie było jak najbardziej naturalne, aby organizm z
łatwością go przyswoił.
Witamina D3 MSE 2000 UI Dr Enzmann występuje w rekomendowanej wysokiej dziennej dawce 2000 j.m. Jej naturalne pochodzenie
(izolowana z lanoliny znajdującej się w owczej wełnie) zapewnia o 70% lepszą przyswajalność, niż inne, obecne na rynku preparaty.

Witamina D3 MSE 2000 UI Dr Enzmann
Jest produkowana zgodnie z GMP, czyli w ściśle nadzorowanym procesie producji, co jest gwarancją bezpieczeństwa preparatu.
Ponadto może być stosowany przez wegn i wegetarian (nie zawiera żelatyny).
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Ważne! Ilość witaminy D3 (jako metabolit 25(OH)) we krwi powinien zawierać się między 50 do 70 ng/dL. W początkowym okresie
kuracji należy kontrolować poziom metabolitu 25 (OH) co 2 miesiące.

Skład: Cholekalcyferol (witamina D3); wypełniacz - celuloza mikrokrystaliczna, fosforan wapnia.

Partner kooperacyjny MSE Pharmazeutika:
MITO - PHARMA
ul. Sikorskiego 22
66 - 400 Gorzów Wlkp.

www. mito-pharma.pl
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