Tekst etykiety na opakowanie jednostkowe (kartonik, etykieta)
30 - próbka/60+30 gratis/120+gratis tabletek
Vigalex D3
witamina D 2000 j.m.
Suplement diety
Wystarczy 1 tabletka dziennie
Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, przez co pomaga w
utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we
krwi. Bierze udział w procesie podziału komórek. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego i mięśni.
Głównym źródłem witaminy D jest synteza skórna pod wpływem promieniowania
słonecznego. Synteza ta jest ograniczona:
- w okresie od września do kwietnia ze względu na położenie geograficzne Polski;
- w okresie letnim, przy częstym przebywaniu w pomieszczeniach zamkniętych oraz przy
stosowaniu filtrów słonecznych;
- u osób po 65 roku życia.
Składniki: substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, cholekalcyferol (witamina
D), substancje przeciwzbrylające – fosforan diwapniowy, poliwinylopolipirolidon, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych
Składniki
Zawartość w 1 tabletce
Witamina D
50,0 µg
* % RWS - % referencyjnej wartości spożycia

% RWS*
1000

Sposób użycia: zalecane dzienne spożycie: jedna tabletka w ciągu dnia, po posiłku, popić
wodą.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety przeznaczony jest dla osób dorosłych jako uzupełnienie diety w witaminę D.
U osób w podeszłym wieku witaminę D należy zażywać przez cały rok z uwagi na gorszą
skuteczność wytwarzania tej witaminy w skórze.
Warunki przechowywania: Suplement diety powinien być przechowywany w miejscu
suchym, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej do 25°C, w sposób niedostępny dla
małych dzieci.
Liczba sztuk: 30/60+30 gratis/120+30 gratis tabletek
Zawartość netto: 6,6 g/13,2 g + 6,6 g/ 26,40 g + 6,6 g
Nr partii:
Najlepiej spożyć przed końcem:
Data minimalnej trwałości podana na boku opakowania.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny przyjmować witaminę D po konsultacji z
lekarzem.

Należy prowadzić zdrowy tryb życia i stosować zróżnicowaną dietę dostarczającą
organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych.
Korzystne działanie suplementu diety występuje przy spożyciu zalecanej dziennej porcji
– 1 tabletka.
Producent:
BIOFARM® Sp. z o. o., ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań, Polska

Tekst na opakowanie jednostkowe (blistry)
30 próbka/60/120 tabletek
Suplement diety

Vigalex D3
BIOFARM® - Poznań
Nr partii:
tłoczony na obrzeżu blistra
Najlepiej spożyć przed końcem: miesiąc, rok
tłoczony na obrzeżu blistra

