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Calcynovit 1250+D3 x 60 tabl powlekanych
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent SALVUM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Wapń (węglan wapnia), magnez (tlenek magnezu), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, substancja wiążąca:
poliwinylopirolidon, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, tlenek
cynku: cynk, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, witamina D3 (cholekalcyferol), substancja
zagęszczająca: guma arabska, emulgator: lecytyna sojowa.

Zawartość w 1 tabletce:
Wapń 500 mg (węglan wapnia - 1250 mg)
Magnez 72,4 mg (tlenek magnezu - 120 mg)
Cynk 7,5 mg (tlenek cynku 9,336 mg)
Witamina D 5 μg (cholekalcyferol 200 j.m.)

Masa netto
Masa netto: 96 g
Zawartość w opakowaniu: 60 tabletek powlekanych

Charakterystyka
Calcynovit 1250+D3 polecany jest u osób, których dieta powinna być bogata w wapń:

kobiety w okresie około menopauzalnym,
osoby w okresie rekonwalescencji po złamaniach kości,
osoby starsze o ograniczonej aktywności fizycznej,
dzieci i młodzież w okresie intensywnego wzrostu,
osoby narażone na niedobór wapnia w organizmie (niewłaściwa dieta, spożywanie dużej ilości kawy, palenie papierosów)
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zaleca się przyjmowanie jednej tabletki dziennie w trakcie posiłku. Tabletkę należy popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
Salvum Laboratories S. Zawadzki Sp. j.
ul. Pionierska 23
58-520 Janowice Wielkie

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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