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ForMeds Bicaps Calcium D3 x 60 kaps
 

Cena: 33,59 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent FORMEDS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
cytrynian wapnia, pullulan (otoczka kapsułki), witamina D (mikrokapsułkowany cholekalcyferol z porostów).

2 kapsułki zawierają:

 Witamina D (D3) - 50 μg (1 000%RWS) / 2 000 IU
Cytrynian wapnia 1360 mg*

w tym wapń 279,5 mg (35%RWS)

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
41,4 g

Charakterystyka

BICAPS® CALCIUM D3 to połączenie 2 000 IU wegańskiej, mikrokapsułkowanej witaminy D3 (z porostów) z wapniem w formie
wysoko przyswajalnego cytrynianu.
Produkt jest odpowiedni dla wegan.
Mikrokapsułkowana wit. D z porostów:

W połączeniu z wysoko przyswajalnym cytynianem wapnia.
Przejrzysty skład:

Produkt nie zawiera sztucznych wypełniaczy, przeciwzbrylaczy i barwników, takich jak: stearynian magnezu, dwutlenek
krzemu, dwutlenek tytanu itp.

Naturalna kapsułka z pullulanu:
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Pullulan jest otrzymywany w naturalnym procesie fermentacji. Podczas produkcji nie stosuje się surowców pochodzenia
zwierzęcego, dlatego kapsułka jest odpowiednia dla wegetarian i wegan.

Wapń i witamina D pomagają w utrzymaniu zdrowych kości, zębów oraz prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i utrzymaniu jego prawidłowego poziomu we krwi.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Spożyć 2 kapsułki 1 raz dziennie w trakcie posiłku, który zawiera tłuszcz.

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

Producent
FORMEDS SP. Z O.O.
ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań

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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