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WITAMINA D3 z alg krople (NATURELL) 15ml
 

Cena: 34,99 PLN

Opis produktu
 

Witamina D3 w dawce 1000 j.m. pozyskiwana z alg zawieszona w oleju z kokosa, jako naturalne
wzmocnienie odporności

Naturell Witamina D3 z Alg to suplement diety w formie kropli odpowiedni do stosowania jako codzienne uzupełnienie diety całej rodziny
w witaminę D. Jej źródłem w preparacie jest niezwykle cenny olej pozyskany z mikroalg Schizochytrium sp.

Witamina D pochodząca z alg jest w 100% wegańska. Surowiec do produkcji preparatu pozyskiwany jest w zrównoważonym,
identyfikowalnym procesie łańcucha dostaw z pełną kontrolą jakości i czystości. Formuła suplementu diety o wysokiej zawartości
witaminy D charakteryzuje się przy tym tzw. czystym składem – bez substancji wypełniających, barwników oraz konserwantów
syntetycznego pochodzenia.

Olejem bazowym witaminy D w kroplach jest 100% olej MCT (ang. medium-chain triglycerides) bez dodatku oleju palmowego. Dla
przyjemnego użytkowania do preparatu dodano naturalny aromat waniliowy.

Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu oraz wykorzystywaniu wapnia i fosforu. Składnik ten jest potrzebny do prawidłowego
wzrostu i rozwoju kości u dzieci oraz utrzymania zdrowych kości u dorosłych. Dodatkowo witamina D wspiera prawidłowe
funkcjonowanie mięśni i zdrowie zębów. Pełni również ważną rolę w prawidłowym funkcjonowania układu odpornościowego dzieci i
dorosłych.

Dla dorosłych, niezależnie od rodzaju stosowanej diety, którzy chcą zadbać o prawidłowy poziom witaminy D3.
Dla dzieci powyżej 3 roku życia.
Dla wegan, wegetarian oraz osób ograniczających mięso i produkty odzwierzęce w diecie.

Witamina D3 1000 j.m. w kroplach Naturell Vegan to wygoda stosowania. Opakowanie o pojemności 15 ml wystarczy na 75 dni przy
stosowaniu 1 kropli dziennie, pozwalającej na pokrycie 500% referencyjnych wartości spożycia na witaminę D potrzebną do utrzymania
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prawidłowego funkcjonowania organizmu dorosłych i dzieci.

Skład:
Olej MCT (średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe), cholekalcyferol (witamina D3 z alg morskich), naturalny aromat waniliowy.

1 kropla (0,2 ml) zawiera:
witamina D 25 μg 1000 j.m. (500%)*.
2 krople (0,4 ml) zawierają:
witamina D 50 µg 2000 j.m. (1000%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Dawkowanie:
Dzieci powyżej 3 roku życia: 1 kropla dziennie.
Dorośli: 2 krople dziennie.
Po otwarciu opakowania produkt jest gotowy do użycia poprzez naciśnięcie (do oporu) pompki dozującej.
Dozować, trzymając produkt pionowo.
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