
WITAMINY

  Witamina D3 w płynie 
62,5 µg

Preparat Witamina D  w płynie nie zawiera: 
cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, pro-
duktów mlecznych, substancji słodzących, sztucznych 
substancji konserwujących i barwiących.

Prosimy nie zażywać jeżeli zewnętrzna folia została 
usunięta lub uszkodzona w inny sposób, umożliwiający 
otwarcie produktu przed zakupem.
Solgar® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Solgar.
Wyprodukowano z największą starannością 
w USA. Producent: SOLGAR, Inc., Leonia, N.J.
Dystrybutor w Polsce:  
SOLGAR POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Skoroszewska 12, 02-495 Warszawa
www.solgar.pl
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59 ml
SUPLEMENT DIETY

2500 IU
(62,5 µg)

WITAMINA D3
W PŁYNIE

ODPOWIEDNI DLA WEGETARIAN
NIE ZAWIERA CUKRU, SOLI I SKROBI

NATURALNY SMAK POMARAŃCZOWY

Najlepiej spożyć przed końcem: podano na szyjce butelki w postaci:  
miesiąc  rok  (MM RR)
Nr partii: (znajduje się na szyjce butelki)

Sposób użycia: Przed użyciem mocno wstrzą-
snąć. Osoby dorosłe 0,5 ml raz dziennie, najlepiej zaży-
wać w trakcie posiłku lub stosować według wskazań leka-
rza. Można dodawać do napojów lub zażywać 
bezpośrednio z kroplomierza. Wewnątrz znajduje się kro-
plomierz z podziałką. Nie należy przekraczać zalecanej 
do spożycia porcji w ciągu dnia. Produkt nie może być sto-
sowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające 
leki lub chore powinny przed zażyciem preparatu skon-
sultować się z lekarzem.
Certyfikat koszerności Solgar KOF-K #K-1250
* RWS  Referencyjna wartość spożycia

Składniki porcji zalecanej do spożycia 
w ciągu dnia,  kroplomierza 

,  ml :   RWS*
Olej z pestek słonecznika 
Naturalny aromat pomarańczowy
Witamina D3 ..................................... 62,5 g 1250 
(2500 I , cholekalcyferol)

Warunki przechowywania: Przechowywać w su-
chym i nie nasłonecznionym miejscu, z dala od źródeł cie-
pła i wilgoci, w temperaturze pokojowej (15°-30° C).
Preparat należy przechowywać w sposób 
niedostępny dla małych dzieci.
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16 oz
4.5 x 1.8643

77SPIS TREśCI PRODUKTY
(dawkowanie/czas kuracji)


