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Calcium TEVA x 12+2 tabl musujących
 

Cena: 3,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Calcium TEVA w postaci tabletek musujących jest produktem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych oraz młodzieży
i dzieci od 10. roku życia. W składzie produktu nie znajduje się cukier (sacharoza), tylko substancja słodząca (acesulfam K).

Na co jest Calcium TEVA? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennej podaży wapnia i jednocześnie
zapobieganie niedoborom tego składnika w organizmie czy wyrównywanie jego poziomu przy niedoborach i jednocześnie zapobieganie
negatywnym skutkom tych niedoborów. Tabletki musujące Calcium TEVA szczególnie rekomendowane są w sezonie jesienno-
zimowym oraz w stanach zwiększonego zapotrzebowania na wapń czy zmniejszonej odporności organizmu. Wapń jest składnikiem
mineralnym przyczyniającym się do prawidłowej pracy mięśni, a także wspomagającym utrzymanie właściwego przewodnictwa
nerwowego. Dodatkowo wapń przyczynia się do utrzymania zdrowych kości oraz zębów. Niedobór tego składnika w organizmie może
mieć wiele szkodliwych następstw, dlatego w przypadku trudności z pokryciem zapotrzebowania organizmu jedynie dietą zasadne może
być wdrożenie suplementacji.

W opakowaniu znajduje się 12+2 tabletki musujące Calcium TEVA. W skład każdej tabletki wchodzi 177 mg (22% RWS) jonów wapnia w
postaci mleczanu wapnia. W składzie suplementu diety Calcium TEVA znajdują się także składniki pomocnicze, a wśród nich mleczan
wapnia oraz kwas cytrynowy, a także wodorowęglan sodu oraz węglan sodu, a oprócz tego glikol polietylenowy 6000 oraz acesulfam K.
Suplement diety Calcium TEVA należy stosować według wskazań producenta i zgodnie z rekomendowanym przez niego dawkowaniem. 
Zalecane dawkowanie u młodzieży i dorosłych to 1-2 tabletki przyjmowane w częstotliwości 3 razy dziennie. Aby prawidłowo
przygotować tabletkę musującą do przyjęcia, należy rozpuścić ją w ½ szklanki wody, a następnie wypić całość po dokładnym
rozpuszczeniu produktu.

Suplement diety Calcium TEVA ma przeciwwskazania, więc nie każdy powinien z niego korzystać. Przeciwwskazaniem do stosowania
tabletek musujących jest nadwrażliwość na chociaż jeden z ich składników. Jeśli pacjent nie wie o nadwrażliwości i zastosuje suplement
diety, po czym zauważy u siebie jakiekolwiek objawy mogące sugerować wystąpienie reakcji alergicznej, powinien odstawić produkt oraz
skonsultować się w tej sprawie z lekarzem.

Suplementu diety Calcium TEVA nie można traktować jako substytutu zdrowej diety i zdrowego trybu życia, ponieważ nie może ich
zastąpić. Produkt może je uzupełniać, ale nie powinien być stosowany w dawkach większych od rekomendowanych. Suplement diety 
Calcium TEVA należy przechowywać w sposób bezpieczny, najlepiej w temperaturze pokojowej i opakowaniu oryginalnym, chroniąc go
przed wilgocią. Tabletki musujące powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci. Optymalną temperaturą przechowywania
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suplementu diety jest temperatura pokojowa, czyli taka, która nie przekracza 25°C. Tabletki musujące Calcium TEVA należy
przechowywać w taki sposób, aby zapewnić im dobrą ochronę przed niekorzystnym działaniem wilgoci.

Składniki
mleczan wapnia, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: wodorowęglan sodu, regulator kwasowości : węglan
sodu, nośnik: glikol polietylenowy 6000, substancja słodząca: acesulfam K

1 tabletka zawiera:

177 mg (22% RWS) jonów wapnia w postaci mleczanu wapnia

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
12+ 2 tabletek musujących (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Polecany w sezonie jesienno - zimowym – stanowi bogate źródło wapnia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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

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

Producent
Wyprodukowano przez
SENSILAB Polska Sp. z o.o. - S.K.A
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.
 

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/

