
Vitamin D Forte, étrend-kiegészítő tabletta
Jellemzői: A D-vitamin Forte étrend-kiegészítő a D-vitamin intenzív pótlására készült. A D-vitamin 
hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez, a csontok és fogak normál állapotának megőrzéséhez 
és a normál izomműködés fenntartásához. A bőrben keletkezik a napsugarak hatására, ezért ajánlott 
a D-vitamint főként télen nagyobb mennyiségben fogyasztani.
Hatóanyagok egy tablettában:
D3-vitamin         50 μg  1 000% NRV
* % NRV: a hatóanyag mennyisége a felnőtt napi beviteli referencia-érték százalékában
Összetevők: Tömegnövelő szerek (kalcium-hidrogén-foszfát-dihidrát, mikrokristályos cellulóz), kolekalciferol, 
csomósodást gátló anyag (magnézium-sztearát).
Adagolás: 1 tabletta naponta étkezés során vagy után, megfelelő mennyiségű folyadékkal fogyasztva.
Tartalma: 100 tabletta   Nettó tömeg: 30,4 g
Figyelmeztetés: Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a változatos 
étrendet és az egészséges életmódot. Ne fogyassza, ha túlérzékeny bármelyik összetevőjére. 12 éven aluli 
gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek fogyasztása nem ajánlott.
Tárolás: Száraz és sötét helyen tárolja 15 – 25 °C-on. Gyermekek elől elzárva tartandó!
Gyártó: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivařska 133/64, 102 00 Prága 10, Csehország.
Származási hely: Csehország
Ügyfélszolgálat: Helvetia Apotheke, KLSZÜ, 1985 Budapest Tel.: 06-1-6-333-666, www.helvetia.hu
Tétel száma/Minőségét megőrzi: fehér mezőben található adat.
Változat: VF/01                         OGYÉI Notifi kációs szám: 19475/2017                         HU 352 M
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