D-MAX PLUS
magas D3-vitamin tartalmú étrend-kiegészítő lágyzselatin kapszula
60 db Nettó tömeg: 19,8 g
Összetevők: olívaolaj, zselatin, d-alfa-tokoferol (antioxidáns), kolekalciferol (D3vitamin).
Aktív összetevő 1 kapszulára: D3-vitamin: 80 µg = 3200 NE (NRV 1600%). NRV =
napi beviteli referenciaérték felnőttek számára.
Adagolás: Napi 1 kapszula bőséges folyadékkal lenyelve.
Minőségét megőrzi: a csomagolás alján jelzett időpontig.
Tárolás: száraz, hűvös helyen.
Forgalmazó: Oriental Herbs Kft. 1106 Budapest, Keresztúri út 176-178.
OGYÉI notifikációs szám: 23874/2020.
A D-Max Plus magas hatóanyag-tartalmú, kapszulánként 80 µg (3200 NE –
nemzetközi egység) D3-vitamint tartalmazó készítmény.
A D-vitamin szükséges a csontok és fogak épségének fenntartásához, a kalcium és a
foszfor felszívódásához és hasznosulásához, segít fenntartani a normál
izomfunkciókat, hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez, részt vesz a vér
normál kalcium szintjének fenntartásában.
Figyelmeztetés: Az ajánlott fogyasztási mennyiséget ne lépje túl. Gyermekek elől
elzárva tartandó. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes
étrendet és az egészséges életmódot.

D-MAX PLUS
food supplement with high vitamin D3 content soft gelatin capsules
60 pcs
Net weight: 19,8 g
Ingredients: olive oil, gelatin, d-alpha-tocopherol (antioxidant), colecalciferol (vitamin
D3).
Active ingredient for 1 capsule: Vitamin D3 80 µg = 3200 IU (NRV 1600%). NRV =
Nutritional Reference Values
Dosage: Swallow 1 capsule daily with plenty of fluids.
Best before: see on the bottom of the package.
Storage: in a dry, cool place.
Distributor: Oriental Herbs Kft., 1106 Budapest, Keresztúri út 176-178.
OGYÉI notification number: 23874/2020.
D-Max Plus is a high-active ingredient containing 80 µg (3200 IU - International Units)
of vitamin D3 per capsule.
Vitamin D is needed to maintain the integrity of bones and teeth, the absorption and
utilization of calcium and phosphorus, helps maintain normal muscle function,
contributes to the normal functioning of the immune system, and takes part in the
maintenance of normal calcium levels in the blood.
Caution: Do not exceed the recommended daily dosage! Keep out of reach of children!
The food supplement does not substitute the balanced mixed diet and healthy lifestyle.

