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Calcium z wit. C w s.pomar.12szt APTEO
 

Cena: 3,74 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 12 tabl. (strip)

Postać tabl.mus.do sp.roztw.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: Synoptis Pharma Sp. z o.o. 

ul. Krakowiaków 65, 02-255 Warszawa

ILOŚĆ: 12 tabletek musujących

 

Calcium z witaminą C, Apteo, smak pomarańczowy, 12 tabletek musujących

 

 

ZASTOSOWANIE:

W sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania na wapń i witaminę C.

Wapń jest niezbędny do budowy kości i zębów, wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśni oraz bierze udział w
procesie krzepnięcia krwi. Witamina C wspiera układ odpornościowy i układ nerwowy. Zmniejsza uczucie przemęczenia.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

 1 tabletka 2 razy dziennie. Tabletkę rozpuścić w 1/2 szklanki wody.

Zawartość substancji w porcji dziennej:

https://apteo.pl/produkt/calcium-z-wit-c-o-smaku-pomaranczowym-w-folii-apteo

 

SKŁAD:

mleczan wapnia, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, węglan sodu (wodorowęglan sodu), nośnik: glikol polietylenowy, kwas L-
askorbinowy, regulator kwasowości: węglany sodu (węglan sodu); koncentrat smakowo-aromatyczno-barwiący (olejki cytrusowe), środki
aromatyzujące, barwnik: karoteny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, alfa-tokoferol,
substncja konserwująca: benzoesan sodu, substancja słodząca: acesulfam K.

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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