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Calcenato x 60 tabl powlekanych
 

Cena: 33,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent ICN POLFA RZ

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Wapń (węglan wapnia), magnez (tlenek magnezu), cynk (tlenek cynku), witamina D3 (cholekalcyferol), substancja przeciwzbrylająca:
stearynian magnezu, nośnik: sól sodowa karboksymetylocelulozy, skrobia modyfikowana: skrobi glikolan sodowy, substancja do
stosowania na powierzchnię: lakier Opadry.

Zawartość w 1 tabletce:
Wapń elementarny 500 mg (węglan wapnia – 1250 mg)*
Magnez 56,25 mg (tlenek magnezu – 135mg)*
Cynk 7,5 mg (tlenek cynku – 9,375 mg)*
Witamina D3 (Cholekalcyferol – 5 μg)*

* - brak zalecanego dziennego spożycia

Charakterystyka
Suplement diety polecany dla osób, których dieta powinna być bogata w wapń, a więc: w okresie intensywnego wzrostu u dzieci i
młodzieży, dla kobiet w okresie przed i pomenopauzalnym jako profilaktyka osteoporozy, w przeziębieniu oraz przy objawach alergii.
Wapń pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz przyczynia się do prawidłowego
krzepnięcia krwi.
Witamina D3 pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystaniu wapnia.
Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
Cynk pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.
Wapń, witamina D3 i magnez pomagają w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.

Stosowanie
1 tabletka dziennie.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią przed użyciem powinny skonsultować
się z lekarzem.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Masa netto
60 tabletek powlekanych (brak masy netto na opakowaniu)

Producent
ICN Polfa Rzeszów S.A.
ul Przemysłowa 2
35 – 959 Rzeszów

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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