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Calperos duo x 60 tabl
 

Cena: 25,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Calperos Duo to suplement diety, który w swoim składzie zawiera dwa ważne dla zdrowia składniki – wapń oraz witaminę D3. Preparat
ten przeznaczony jest dla osób, które chcą uzupełnić codzienną dietę w składniki przyczyniające się do utrzymania kości i zębów w
dobrej kondycji, a także dla kobiet w okresie pomenopauzalnym, by pomóc swemu organizmowi w zredukowaniu utraty minerałów
kostnych. Witamina D3 zawarta w Calperos Duo przyczynia się także do lepszej kondycji mięśni oraz prawidłowego funkcjonowania
układu odpornościowego.

Jedno opakowanie Calperos Duo zawiera 60 tabletek doustnych, które powinny być przyjmowane w dawce 1 tabletka dziennie.

Opis
Wapń - 500 mg w postaci węglanu wapnia (1250 mg)
880 j.m. witaminy D3

Pomaga w utrzymaniu zdrowych i mocnych kości*
*Dzięki zawartości wapnia i witaminy D3

Suplement diety Calperos Duo jest źródłem wapnia (500 mg, co odpowiada 1250 mg węglanu wapnia) oraz witaminy D3 (22 µg, co
odpowiada 880 j.m.).

Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych w celu uzupełniania codziennej diety w wapń i witaminę D3.

Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym w organizmie człowieka. Około 99 % wapnia znajduje się w kościach i zębach, których
jest podstawowym materiałem budulcowym. Wapń pomaga w utrzymaniu zdrowych i mocnych kości i zębów. Ponadto przyczynia się
do prawidłowego funkcjonowania mięśni, krzepnięcia krwi, uczestniczy w prawidłowym przekazywaniu informacji między komórkami,
wpływa również korzystnie na trawienie poprzez udział w funkcjonowaniu enzymów trawiennych.
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Witamina D3 odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu układu kostnego. Pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia z przewodu
pokarmowego, odgrywa istotną rolę w regulacji gospodarki wapniowo - fosforanowej ustroju - pierwiastków pomagających w
prawidłowym utrzymaniu tkanki kostnej, pomagając tym samym w utrzymaniu zdrowych kości. Wspiera również właściwe
funkcjonowaniu mięśni i układu odpornościowego.

Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Cechy

wapń + witamina D3
pomaga w utrzymaniu zdrowych i mocnych kości

Składniki
węglan wapnia, stabilizator - poliwinylopirolidon, substancja wypełniająca - celuloza, substancja wypełniająca - sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, guma celulozowa usieciowana, cholekalcyferol (witamina D), substancja przeciwzbrylająca - sole
magnezowe kwasów tłuszczowych

Wartości odżywcze Zawartość w tabletce % RWS**
Składniki
Wapń 500 mg 62,5 %
Witamina D 22 µg 440 %
** Referencyjna Wartość Spożycia

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

Przeciwwskazania
Ostrzeżenie:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

Producent
Teva Operations Poland Sp. z o.o.

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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