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D-Vitum forte Calcium x 60 tabl do ssania o smaku
cytrynowym
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
węglan wapnia z muszli ostryg (60,8%) (węglan wapnia z muszli ostryg, maltodekstryna), substancja wypełniająca: sorbitole, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, cholekalcyferol, aromaty, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu,
substancja słodząca: sukraloza.

Dzienna porcja (2 tabletki) zawiera:

1625 mg węglanu wapnia z muszli ostryg, w tym 600 mg wapnia (75% RWS)
25 μg (1000 j.m.) witaminy D3 (500% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto: 84 g (zawartość opakowania: 60 tabletek)

Charakterystyka
Preparat polecany jest osobom dorosłym, w tym osobom starszym oraz kobietom w okresie okołomenopauzalnym, w celu codziennego
uzupełniania diety w wapń i witaminę D3.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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2 tabletki dziennie. Tabletkę można połknąć lub ssać do momentu rozpuszczenia

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej poniżej 25°C, w suchym i ciemnym miejscu, w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Nie
zamrażać. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław

Ważne informacje
D-Vitum forte Calcium zawiera substancję słodzącą.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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