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D3-ecovit 2000, kaps.elast., 60 szt
 

Cena: 19,91 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 mg D3 2000 j.m.

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.elast.

Producent KROTEX PHARM SP. Z O.O. SP. K.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

D3 ecovit 2000 to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego zawierający witaminę D3 naturalnego
pochodzenia.

D3 ecovit 2000 dostarcza optymalną dla osób dorosłych dzienną dawkę witaminy D3. Podawanie witaminy D3 jest zalecane w celu
uzupełnienia niedoborów witaminy D, w obniżonej odporności, w osteoporozie oraz zaburzeniach wchłaniania wapnia i fosforu,
utrzymania zdrowych kości i zębów oraz prawidłowego funkcjonowania mięśni.

Skład:
olej MCT, żelatyna wołowa, glicerol, cholekalcyferol (witamina D3)

Dawkowanie:
Dorośli: 1 kapsułka dziennie (50pg - 2000 j.m. witaminy D3) lub według wskazań lekarza.

Zgodnie z Zaleceniami Zespołu Ekspertów dotyczącymi profilaktyki niedoboru witaminy D3:
Dorośli (>18 lat) i seniorzy: 800-2000 j.m./dobę, zależnie od masy ciała, w miesiącach wrzesień-kwiecień; 800-2000 j.m./dobę, zależnie
od masy ciała, przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich
Seniorzy (>65 lat): 800-2000 j.m./dobę, zależnie od masy ciała, przez cały rok, ze względu na obniżoną efektywność skórnej syntezy
witaminy D
kobiety ciężarne i karmiące piersią: kobiety, które planują ciążę, powinny rozpocząć/utrzymać suplementację witaminą D zgodnie z
wytycznymi dla dorosłych. Właściwa podaż witaminy D powinna być zapewniona przed ciążą; 1500-2000 j.m./dobę powinna rozpocząć
się nie później niż od drugiego trymestru ciąży
Otyli dorośli i otyli seniorzy: 1600-4000 j.m./dobę, zależnie od stopnia otyłości, przez cały rok: racjonalna ekspozycja skóry na
promieniowanie słoneczne jest bezpieczna i poprzez syntezę skórną stanowi dodatkowe źródło witaminy D pracownicy nocnych zmian:
1000-2000 j.m./dobę zależnie od masy ciała, przez cały rok dla osób pracujących na nocnych zmianach, z wyraźnie ograniczoną
aktywnością dzienną (tj. zmniejszoną szansą ekspozycji na promieniowanie UVB).

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
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Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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