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Allertec Wapno Plus x 20 tabl musujących
 

Cena: 9,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
regulator kwasowości kwas cytrynowy, węglan wapnia, substancja wypełniająca sorbitol, regulator kwasowości wodorowęglan sodu,
ekstrakt z liści pachnotki zwyczajnej (Perilla frutescens), aromat cytrynowy, ekstrakt z kwiatów perełkowca japońskiego (Sophora
japonica) standaryzowany na zawartość kwercetyny, substancja wiążąca glikol polietylenowy, substancje słodzące: acesulfam K,
sacharynian sodu; witamina D (cholekalcyferol, witamina D3), barwnik: ryboflawina.

2 tabletki zawierają:

Wapń 640 mg (80% RWS)
Liście pachnotki zwyczajnej (ekstrakt) - 800 mg*
Kwercetyna - 34 mg*
Witamina D - 5 µg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 20 tabletek musujących o smaku cytrynowym (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Polecany dla osób podatnych na alergeny.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie
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2 tabletki dziennie.

Przechowywanie
W zamkniętym opakowaniu, w temperaturze 0 - 25℃, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła i wilgoci.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

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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