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ApoD3 FORTE kapsułki 2000j.m. x 60kaps.
 

Cena: 15,92 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 60 kaps.

POSTAĆ KAPSUŁKI DOUSTNE

PRODUCENT APOTEX NEDERLAND B.V.

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Wskazania
Gran Prix Farmacji 2019

Składniki
olej słonecznikowy, żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, cholekalcyferol (witamina D3)

Wartości odżywcze Dzienna porcja (1 kapsułka) % referencyjnej wartości spożycia
(RWS)

Witamina D3 (cholekalcyferol) 50 µg (2000 j.m.) 1000
1 kapsułka zawiera 50 µg witaminy D,
co stanowi 1000% referencyjnej
wartości spożycia (RWS).

Stosowanie
Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie.nnZalecane stosowanie: w miesiącach wrzesień-kwiecień oraz przez cały rok, jeśli nie jest
zapewniona efektywna skórna synteza witaminy D w miesiącach letnich. U osób w podeszłym wieku przez cały rok ze względu na
zmniejszoną efektywność skórnej syntezy witaminy D.nnZalecenia suplementacji witaminą D według wytycznych dla Europy
Środkowej:n- Dzieci i młodzież: 600-1000 j.m./dobę (15-25µg/dobę), zależnie od masy ciała, w miesiącach wrzesień-kwiecień lub
przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich.n- Dorośli: 800-2000 j.m./dobę
(20-50 µg/dobę), zależnie od masy ciała, w miesiącach wrzesień-kwiecień lub przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna
synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich.n- Seniorzy (osoby w wieku powyżej 65 lat): 800-2000 j.m./dobę (20-50 µg/dobę),
zależnie od masy ciała, przez cały rok.n- Kobiety w ciąży i karmiące piersią: 1500-2000 j.m./dobę (37,5-50 µg/dobę).n- Pracownicy
nocnych zmian oraz ciemnoskóre osoby dorosłe: 1000-2000 j.m./dobę (25-50 µg/dobę), zależnie od masy ciała, przez cały
rok.nnWitamina D: Rekomendacje dawkowania w populacji osób zdrowych oraz w grupach ryzyka deficytów - wytyczne dla Europy
Środkowej 2013 r., Płudowski P. i wsp., Standardy Medyczne Pediatria 2013, tom 10: 573-578

Przechowywanie
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Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze 15-25°C.

Przeciwwskazania
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji spożycia.nSuplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.

Producent
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
8,34

Opis
ApoD3 Suplement diety witamina D forte 2000 j.m. 8,34 g (60 sztuk)
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