
Nutritic Vitamines A&D 60tabl

TECHNISCHE FICHE

Vitamines A&D is speciaal ontwikkeld voor kinderen en oudere mensen,
vooral in de winterperiode.
Vitamine A draagt bij tot de instandhouding van een normale huid,
slijmvliezen en gezichtsvermogen, terwijl vitamine D bijdraagt tot de
instandhouding van goede botten een een goede werking van de spieren.
Ook bij het celdelingsproces speelt vitamine D een rol. Beide vitamines
ondersteunen ook de goede werking van het immuunsysteem.

 Productbeschrijving

Vitamine A (acetaat), vitamine D3 (cholecaliferol); microkristallijn cellulose,
maltodextrine (vulstoffen); hydroxypropylmethylcellulose,
hydroxypropylcellulose (omhullingsmiddelen); magnesiumstearaat, talk,
siliciumdioxyde (antiklontermiddelen).

 Ingrediënten

cnk7387ref.

Voedingssupplement
 Kenmerken

 Posologie

Per dag 1 tablet innemen vóór of tijdens de hoofdmaaltijd.
Deze inname dekt 100% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
vitamine A en 100% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine D
bij volwassenen.
Kinderen van 0-6 jaar: 1 tablet om de twee dagen

 Actieve bestanddelen

1. Vit A
2. Vit D

 Voorzorgsmaatregelen

Het gebruik van vitamine A is niet aangewezen de eerste drie maanden
van de zwangerschap
Het wordt aangeraden de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet te
overschrijden. Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een
gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl
worden gebruikt.
Buiten het bereik van jonge kinderen houden.

3338977        

 Indicaties

Draagt bij tot de instandhouding van de huid (1)
Draagt bij tot de goede werking van het immuunsysteem (1,2)
Draagt bij tot de instandhouding van het gezichtsvermogen (1)
Draagt bij tot de instandhouding van de botten (2)
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Energie kJ x

               kcal x

/100 g

Vitamine A (±g) 800 100%

Vitamine D (±g) 7,5 150%

 Analyse

 %RI

 Prijs

Aanbevolen publieksprijs: 10,15 Euro
Enkel verkrijgbaar in de apotheek

 Datum laatste wijziging 22/3/2023

Deze informatie is ingevuld op basis van inlichtingen ons verstrekt door de 
leverancier en dit zonder enige verbintenis en onder alle voorbehoud.
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