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Vitamina d3 3000ui cps vegetale
120 cps HERBAGETICA

Detrix Vitamina D3 3000 UI are o formulă superioară
naturală care livrează suportul complet pentru
sănătatea sistemelor osos și imunitar. Sursa naturală
din care s-a obținut Vitamina D3, lâna de oaie
(lanolina), asigură o aborbție ridicată a produsului în
organism și o eficiență garantată.
De ce să alegi Detrix Vitamina D3 3000 UI pentru
sănătatea ta?

    3000 UI Vitamina D3 / capsulă

    Vitamina D3 100% naturală extrasă din lanolină – sursă superioară de Vitamina D3

    Absorbție ridicată datorită extractului natural obținut din lanolină (lâna de oaie)

    Capsulă vegetală

D3 din sursă 100% naturală

Ca o alternativă la substanțele de sinteză, au fost identificate surse naturale de Vitamina D3,
preferate de mulți dintre cei interesați în a își suplini carențele de D3 și în a își întări sistemele
imunitar și osos. 

Vitamina D3 naturală și-a demonstrat eficiența asupra sănătății comparativ cu alte surse. Vitamina
D3 naturală se obține din lanolină. Lanolina este o substanță ceroasă secretată de pielea oilor și care
se impregnează în lâna acestora. Vitamina D3 se formează ca urmare a expunerii lanolinei la razele
soarelui. Lanolina se recoltează prin forfecarea oilor și proces care nu rănește animalul. Lâna
proaspăt tunsă este fiartă în apă, iar lanolina rămâne, la fel ca uleiul, la suprafața apei. Lanolina
obținută este mai departe procesată și ambalată sub formă de supliment alimentar.
Beneficii Detrix Vitamina D3 3000 UI:

    Fortifică sistemul imunitar

    Activează capacitatea naturală de apărare a organismului

    Asigură densitatea osoasă optimă și sănătatea oaselor

    Rol esențial în creșterea și dezvoltarea sistemului osos

    Susține sănătatea dinților

    Asigură absorbția completă a Calciului și a Fosforului în organism
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    Asigură flexibilitatea și mobilitatea articulațiilor

    Menține concentrația normală de Calciu în sânge

    Îmbunătățește funcționalitatea sistemului muscul

    Asigură procesul normal de diviziune celulară

Vitamina D3 – vitamina soarelui

Vitamina D3 este o vitamină lipsolubilă supranumită și „vitamina soarelui”, căci este singura
vitamină care poate fi produsă de corpul uman ca urmare a expunerii la razele UV ale soarelui.

Vitamina D3 are mai multe roluri importante pentru sănătate, dar esențiale sunt capacitatea sa de a
asigura absorbția de Calciu și Fosfor și de a fortifica sistemul imunitar. Aportul corect de Vitamina
D3 facilitează mineralizarea osoasă și dezvoltarea sistemului osos și a dinților, dar crește și
rezistența organismului față de anumite boli.
Administrarea Detrix Vitaminei D3 3000 UI este esențială:

    În lunile sezonului rece (din septembrie până în aprilie), când expunerea la lumina solară este
scăzută

    Pentru persoanele care petrec mult timp în spații închise (birou, casă, școală etc.) și care locuiesc
în zone poluate

    Pentru persoane cu un sistem imunitar slăbit

    În deficiențe de Calciu (hipocalcemie)

    Pentru femeile aflate la premenopauză și menopauză predispuse la scăderea densității osoase

    Pentru femeile însărcinate sau care alăptează

    Persoanelor care suferă de depresie de sezon și/sau anxietate

 

 

Adjuvant în:

    Fixarea Calciului în organism când expunerea la lumina solară directă este scăzută

    Creșterea și dezvoltarea sistemului osos

    Asimilarea completă și corectă a Calciului și a Fosforului în organism

    Afecțiuni ale sistemelor osteoarticular sau muscular: rahitism, osteoporoză, osteomalacie,
decalcifiere, scăderea densității osoase, fracturi, crampe musculare etc.

    Afecțiuni ale pielii: dermatite, acnee, infecții, Psoriazis, Vitiligo

    Deficiențe imunitare

    Infecții bacteriene sau virale

    Boli autoimune: Lupus, Tiroida Autoimună Hashimoto etc.



    Boala Crohn

    Boala celiacă

    Fibroză chistică

    Afecțiuni oncologice

    Depresie

    Boli neurodegenrative: Parkinson, Alzheimer etc.

    Anxietate

    Afecțiuni și interveții stomatologice

    Diabet zaharat

 

 

 
Surse naturale Vitamina D3

Expunerea directă la soare este singura metodă prin care organismul realizează în mod natural
producția de Vitamina D3. În zilele noastre, expunerea directă la soare se realizează tot mai puțin,
chiar și în zonele favorizate prin veri lungi. Așadar, un aport corect de Vitamina D3 trebuie asigurat
pe tot parcursul anului.

 

În lunile cu puțin soare trebuie să apelăm la alte surse pentru a obține Vitamina D3 și putem
consuma: pești oceanici (somon, ton, cod, sardine), ouă, ficat de vită, anumite cereale sau
suplimente alimentare
Lumea modernă și deficiența de Vitamina D3

Stilul de viață cotidian, urban, ne împinge în a petrece tot mai mult timp în spații închise, iar timpul
petrecut la soare devine din ce în ce mai puțin. Deși România aparține unei zone geografice și unui
climat care oferă câteva luni din an cu soare, majoritatea populației este deficitară în Vitamina D3.
Știați că...?

    proprietățile curative ale luminii solare nu pot penetra sticla? Da, așa este! Nu poți sta acasă sau
în mașină, într-o zonă luminată, și să ai parte de beneficiile luminii solare pentru sănătate.

    persoanele cu tenul închis au nevoie de 25 de minute de expunere directă la soare în plus, față de
persoanele cu tenul deschis, pentru a obține aceeași cantitate de Vitamina D3?

    o deficiență de Vitamina D3 nu este imediat reversibilă? Este necesară o suplimentare a
organismului cu Vitamina D3 timp de mai multe luni.

    ficatul și rinichii activează Vitamina D3? Afecțiunile renale sau hepatice pot inhiba metabolizarea
Vitaminei D3 atunci când este nevoie de ea.

 Produs notificat de SNPMAPS Notificare Seria AA nr. 13146/06.11.2019



Compoziție per 1 capsulă:

Vitamina D3 naturală din lână de oaie / colecalciferol 0.1%       30 mg ( 3.000 UI )  
Măceş  (Rosa canina) pulbere din fructe        370 mg  

Administrare copii si adulti  1 capsulă pe zi


