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Dekalcin x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 35,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent NOVISC PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Wapń (węglan wapnia), substancja wypełniająca: celuloza, otoczka (substancja glazurująca - hydroksypropylometyloceluloza, barwnik -
dwutlenek tytanu, emulgator - glikol polietylenowy, substancja wypełniająca - celuloza, substancja przeciwzbrylająca - talk, emulgator -
polisorbat 80), witamina D (cholekalcyferol), substancja wypełniająca – sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, witamina K
(menachinon), substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

1 tabletka zawiera:

Witamina K2 (menachinon-7 VitaMK7) - 100 µg (125% RWS)
Witamina D3 (cholekalcyferol) - 50 µg (2000 j.m.) (1000% RWS)
Wapń - 400 mg (50% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
39 g (30 tabletek powlekanych po 1,3 g)

Charakterystyka
Suplement diety, stanowiący źródło naturalnej witaminy K2, D3 oraz wapnia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych należy przed
zastosowaniem preparatu skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja do spożycia – 1 tabletka.
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Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Wyprodukowano w Unii Europejskiej dla Novisc Pharma Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa, Polska

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/

