SunVi®D3 2000 j.m. kapsułki 120 szt
Suplement diety
Skład: Olej z krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorius L.), witamina D3 (cholekalcyferol), żelatyna,
substancja utrzymująca wilgoć – glicerol.
1 kapsułka zawiera: 50 µg (2000 j.m.)
RWS**: 1000%
Produkt nie zawiera genetycznie modyfikowanej żywności (non-GMO), nie zawiera glutenu, soi oraz laktozy.
Wyprodukowany zgodnie ze standardem GMP*
Sposób użycia i dawkowanie: Dorośli, kobiety planujące ciążę, w ciąży i karmiące piersią, osoby po 60 r.ż. 1
kapsułkę dziennie.
Zawartość opakowania: 120 kapsułek miękkich, małych łatwych do połknięcia.
®

Właściwości: SunVi D3 2000 j.m. kapsułki stosowany jest w celu uzupełnienia niedoborów witaminy D3,
wspierającej właściwe funkcjonowanie układu odpornościowego. Witamina D pomaga w odpowiednim
wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu dla utrzymania zdrowych kości i zębów, prawidłowego
funkcjonowania mięśni oraz utrzymania optymalnego poziomu wapnia we krwi. Do codziennego stosowania przez
cały rok.
Olej z krokosza barwierskiego należy do długołańcuchowych kwasów tłuszczowych i jest cennym źródłem
niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT). Głównymi kwasami tłuszczowymi obecnymi w tym
oleju są kwas linolowy (70%) i linolenowy (10%) a także kwasy olejowy, palmitynowy, stearynowy i arachidowy.
Olej ten jest także cennym źródłem innych substancji korzystnie wpływających na ludzki organizm między innymi
alfa-tokoferolu, czyli witaminy E w swojej naturalnej postaci oraz flawonoidów i witaminy A.
Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, z dala od światła, w
miejscu suchym i niedostępnym dla małych dzieci. Data minimalnej trwałości i oznaczenie partii produkcyjnej na
bocznej stronie opakowania.
Ważna informacja: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej
diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na
którykolwiek składnik preparatu.
Producent:
HAND-PROD Sp. z o.o.
ul. Tetmajera 79
31-352 Kraków
Więcej informacji o SunVi D3: www.sunvid3.pl
*GMP - GOOD MANUFACTURING PRACTICE (Dobra Praktyka Produkcyjna)
**RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

