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Zdrovit Calcium C o sm cytr 12 tabl rozp
 

Cena: 3,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 12 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent NATUR PRODUKT PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

 

PRODUCENT: Natur Produkt Pharma Sp. z o.o. ul. Podstoczysko 30 07-300 Ostrów Maz.

 

ILO??: 12 tabletek musuj?cych

 

Preparat przeznaczony dla osób doros?ych jako uzupe?nienie diety w wap?. Wap? przyczynia si? do utrzymania prawid?owego metabolizmu energetycznego.

 

ZASTOSOWANIE: Tabletki musuj?ce o smaku cytrynowym. Preparat przeznaczony dla osób doros?ych jako uzupe?nienie diety w wap? i witamin? C. Wap? przyczynia si?
do utrzymania prawid?owego metabolizmu energetycznego oraz bierze udzia? w procesie podzia?u i specjalizacji komórek. Witamina C pomaga w prawid?owym
funkcjonowaniu uk?adu odporno?ciowego.
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ZALECANA PORCJA DO SPO?YCIA:  1 tabletk? rozpu?ci? w szklance wody (200 ml). Zaleca si? maksymalnie 3 tabletki dziennie. Nie przekracza? zalecanej porcji do
spo?ycia w ci?gu dnia. 

 

Suplement diety nie zast?puj? prawid?owej diety jak równie? odpowiedniej aktywno?ci fizycznej. Preparat nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety.
Spo?ycie w nadmiernych ilo?ciach mo?e mie? efekt przeczyszczaj?cy. Przechowywa? w zamkni?tym opakowaniu w temperaturze pokojowej w sposób niedost?pny dla
ma?ych dzieci. Chroni? przed wilgoci?.

1 tabletka (4200 mg) zawiera:

 

Witamina C: 60 mg (75%)*

 

Wap?: 300 mg (38%)*

 

3 tabletki zawieraj?:

 

Witamina C: 180 mg (225%)*

 

Wap?: 900 mg (113%)*

 

 *% realizacji zalecanego dziennego spo?ycia

 

SK?AD: Regulatory kwasowo?ci: kwas cytrynowy i wodorow?glan sodu; w?glan wapnia; substancje s?odz?ce: sorbitole, cyklaminiany i sacharyny; skrobia kukurydziana;
witamina C; aromaty; barwnik: karoteny.

 

Wa?ne informacje: produkt nie mo?e by? stosowany jako jedyne ?ród?o po?ywienia i nie mo?e zast?powa? prawid?owej diety. Przeznaczony do post?powania dietetycznego
u osób doros?ych i dzieci powy?ej 4 roku ?ycia.

 

Ostrze?enie: Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci/alergii na którykolwiek ze sk?adników preparatu

 

Przed u?yciem zapoznaj si? z tre?ci? ulotki do??czonej do opakowania b?d? skonsultuj si? z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy preparat niew?a?ciwie stosowany zagra?a
Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
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