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Colacal kolagen z wapniem x 60 kaps
 

Cena: 51,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent GORVITA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Wapń (węglan wapnia), kolagen liofilizowany typ I, witamina D3 (cholekalcyferol), składnik kapsułki: żelatyna.

Zawartość w 1 kapsułce:
Wapń 250 mg (31% RWS)
Kolagen liofilizowany 3 mg*
Witamina D 2,5µg (50% RWS)

* - brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Suplement diety COLACAL polecany jest w celu:

uzupełnia niedoborów wapnia, kolagenu i witaminy D w diecie,
wspomagania procesów uwapnienia kości,
spowalnia naturalnych procesów ubytku masy kostnej.

Wapń:

pełni rolę w procesie podziału i specjalizacji komórek,
przyczynia się do utrzymania zdrowych kości i zębów.
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Witamina D3:

pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi,
pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu,
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów,
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dwa razy dziennie 1 kapsułka ( rano i wieczorem ) przełknąć i popić sokiem lub wodą. Dzieci od 3 lat 1 kapsułka dziennie. Dla utrzymania
zdrowych kości zaleca się stosować co najmniej od 6 – 12 miesięcy.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15- 25°C), w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
P.P.U.H "GORVITA"
Szczawa 106
34-607 Szczawa

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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