Suplement diety

D3 VITA-TREE 2000
Witamina D3 2000 j.m.
Witamina D dla dorosłych
Uzupełnienie niedoborów witaminy D3
Suplement diety D3 VITA-TREE 2000 przeznaczony jest dla osób dorosłych w celu
uzupełnienia niedoborów Witaminy D3: w osteoporozie, w stanach obniżonej odporności
organizmu, przy zaburzeniach wchłaniania wapnia i fosforu.
Produkt D3 VITA-TREE 2000 jest polecany w szczególności:
osobom o niskiej ekspozycji na słońce - przebywającym na słońcu mniej niż 15 minut
dziennie, które pracują w pomieszczeniach zamkniętych, pracownikom nocnych zmian,
kobietom w ciąży oraz karmiącym piersią, osobom otyłym oraz osobom po 60 roku życia.
Składniki produktu:
Witamina D3 zawarta w suplemencie diety D3 VITA-TREE 2000






pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów,
pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu oraz
utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi,
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
bierze udział w procesie podziału komórek.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie, po posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety.
Skład zalecanej do spożycia dziennej porcji:
Składniki odżywcze

1 kapsułka

RWS*

Witamina D3

50 μg (2000 j.m.)

1000%

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Składniki: olej słonecznikowy,
wilgoć),cholekalcyferol (witamina D3)

żelatyna,

glicerol

(substancja

utrzymująca

Ostrzeżenia:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na którykolwiek ze składników
produktu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią, osoby z zaburzeniami czynności nerek,
przyjmujące inne preparaty zawierające witaminy A i D3, przed zastosowaniem preparatu
powinny skonsultować się z lekarzem.

Należy pamiętać, że istotne znaczenie mają zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb
życia.
Warunki przechowywania:
Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Zawartość opakowania:
Opakowanie zawiera 60 kapsułek po 0,139 g
Masa netto: 8,34 g
Producent:
TREE PHARMA SP. Z O.O.
UL. STRZESZYŃSKA 33
60-479 POZNAŃ

