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Calcium TEVA x 12+2 tabl musujących o smaku
pomarańczowym
 

Cena: 5,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum, Calcii lactobionas

Opis produktu
 

Składniki
mleczan wapnia, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, regulator kwasowości : wodorowęglan sodu, kwas L- askorbinowy, regulator
kwasowości : węglan sodu, aromat pomarańczowy ( barwnik: beta -karoten), suszony koncentrat pomarańczy 1%, substancja słodząca:
acesulfam K

1 tabletka musująca zawiera:

177 mg (22% RWS) jonów wapnia w postaci mleczanu wapnia
60 mg (75% RWS) witaminy C (kwas L-askorbinowy)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
12 tabletek musujących (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Preparat polecany w sezonie jesienno - zimowym –stanowi bogate źródło wapnia i witaminy C
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia.
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Stosuje się 1 - 2 tabletki 3 razy dziennie, po rozpuszczeniu w ½ szklanki wody.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić przed wilgocią.

Producent
Wyprodukowano przez SENSILAB Polska Sp. z o.o.
dla Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53, 00- 113 Warszawa

Ważne informacje
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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