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APO D3 żujki 30 kaps do żucia prawidłowy wzrost
 

cena: 10,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 800 j.m.

Opakowanie 30 sztuk

Postać kapsułki do żucia

Producent Apotex

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

Cholekalcyferol

Zastosowanie odporność

Opis produktu
 

Suplement  Apo D3 Żujki ma postać miękkich kapsułek do żucia o lubianym przez dzieci smaku owocowym.

Wskazania

ApoD3 800 j.m. Żujki jest suplementem diety wskazanym do stosowania w celu uzupełnienia codziennej diety w witaminę D3.
Przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia.

Działanie

Witamina D3 zawarta w suplemencie diety ApoD3 Żujki jest przede wszystkim niezbędna dla prawidłowego rozwoju i wzrostu kości i
zdrowych zębów. Wykazuje też działanie wspomagające prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i mięśni. Dzięki niej
jesteśmy mniej podatni na różnorodne infekcje i choroby. Jej niedobór może prowdzić do krzywicy lub innych zaburzeń mienralizacji
tkanki kostnej. Suplement ma postać miękkich kapsułek do żucia o lubianym przez dzieci smaku owocowym.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 kapsułka do żucia dziennie lub według zaleceń lekarza.

Skład

1 kapsułka do żucia zawiera

Witamina D3: 20 mcg (400% jej Referencyjnej Wartości Spożycia)
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 Składniki: Olej słonecznikowy, substancja słodząca: mannitol, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, żelatyna, skrobia modyfikowana,
substancja zagęszczająca: wosk pszczeli, emulgator, lecytyna, substancja słodząca: ksylitol, aromat jeżynowy, kwas stabilizator: kwas
cytrynowy, substancja zagęszczająca: dwutlenek krzemu, aromat jagodowy, aromat malinowy, substancja słodząca: sukraloza, barwnik:
tlenki i wodorotlenki żelaza, barwnik: dwutlenek tytanu.

Uwagi do stosowania

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: CURTIS HEALTH CAPS

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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