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Calcium alergino buzzujące x 24 tabl musujące
 

Cena: 6,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 24 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, węglan wapnia (19,35%), regulator kwasowości: wodorowęglan sodu, substancja słodząca:
sorbitol, substancja wypełniająca; glukoza, kwercetyna, aromat, barwnik: beta-karoten, cytrynian cynku, nośnik substancji słodzących:
glikol polietylenowy, substancja słodząca: aspartam, substancja słodząca: sukraloza, substancja słodząca: sól sodowa sacharyny,
substancja słodząca: acesulfam K, substancja słodząca: sól sodowa kwasu cyklaminowego, substancja słodząca: neotam.

2 tabletki zawierają:

600 mg wapnia (75% RWS)
120 mg kwercetyny*
10 mg cynku (100%RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
24 tabletki musujące, masa netto: 96 g

Charakterystyka
Preparat polecany jest osobom dorosłym w celu uzupełniania diety w wapń, kwercetynę i cynk oraz wspierania prawidłowej pracy układu
odpornościowego. Polecany jest zwłaszcza w okresie przesilenia wiosennego, latem oraz w stanach zwiększonego zapotrzebowania na
wapń.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu
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Stosowanie
2 tabletki dziennie.
1 tabletkę rozpuścić w 200 ml chłodnej wody.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym, nienasłonecznionym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. 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
Calcium Alergino Buzzzujące zawiera cukier i substancje słodzące. Zawiera źródło fenyloalaniny.

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

