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• Ilość witaminy D bezpieczna dla 
dzieci od 4-tego roku życia.

• Forma pastylek do ssania łatwa 
do spożycia także przez dzieci.

• Przyjemny naturalny aromat 
truskawkowo-bananowy.

• Odpowiedni dla wegetarian.

CHARAKTERYSTYKA:

Osoby dorosłe i dzieci  
od 4-go roku życia ssać  
1 pastylkę dziennie, najlepiej 
po posiłku lub stosować 
według wskazań lekarza.

SPOSÓB UŻYCIA: • Zdrowe kości i zęby.

• Układ odpornościowy.

• Wchłanianie/ 
wykorzystywanie wapnia i 
fosforu.

• Poziom wapnia we krwi.

• Funkcjonowanie mięśni.

OŚWIADCZENIA 
ZDROWOTNE:

• Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.

• Witamina D przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu 
odpornościowego.

• Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu 
wapnia i fosforu.

• Witamina D pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia 
we krwi.

• Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

• Dla osób, którym brakuje 
witaminy D w codziennej diecie.

• Dla osób, które chcą zadbać o 
uzupełnienie poziomu witaminy D 
u swoich dzieci.

DLA KOGO:

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

PASTYLEK 
DO SSANIA
P54956

100

WITAMINA D3 1000 IU DO SSANIA
Składniki:

SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.
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PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.

NIE ZAWIERA:

oraz sztucznych substancji przedłużających 
trwałość, sztucznych aromatów i barwników.

PSZENICY PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻY SOI

Sacharoza, fruktoza, substancje wypełniające: ksylitol, celuloza; skrobia 
spożywcza, dekstroza, maltodekstryna, substancje przeciwzbrylające: 
(roślinne) kwasy tłuszczowe, dwutlenek krzemu, sole magnezowe 
(roślinnych) kwasów tłuszczowych; naturalne aromaty: truskawka, banan; 
regulatory kwasowości: kwas jabłkowy, kwas cytrynowy.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenie: Produkt dla dzieci od 4-go roku życia i dorosłych. 
Rodzice dzieci zażywających leki lub chorych powinni przed zażyciem 
skonsultować się z lekarzem. Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz 
osoby zażywające leki lub chore powinny przed zażyciem produktu 
skonsultować się z lekarzem. Ze względu na zawartość witaminy D, przed 
zastosowaniem wskazane są badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja 
z lekarzem lub farmaceutą. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w 
miejscu suchym, ciemnym, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt 
nie jest substytutem zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz 
zdrowy tryb życia są ważne.

• Wapń Magnez Bor

• Ultimate Bone Support

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:
• Naturalna witamina K

• Solgar 7

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia  
(1 pastylka) zawiera:

%RWS*

Witamina D3 (1000 IU, cholekalcyferol) 25 μg 500


