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ForMeds F-Calcium D3 78 g (60 porcji)
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 78 g

Postać Proszki

Producent FORMEDS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Wapń (cytrynian wapnia), witamina D (cholekalcyferol).

Porcja dzienna (1,3 g) zawiera:
Cytrynian wapnia- 1 300 mg,

w tym: wapń- 273 mg (34 % RWS),

Witamina D (D3)- 5 µg (100 % RWS).
RWS: Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
78 g

Charakterystyka

Wapń wraz z witaminą D wspomagają utrzymanie zdrowych kości i zębów.
Wspierają również funkcjonowanie układu mięśniowego.
Witamina D pomaga we wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia a także w utrzymaniu jego prawidłowego poziomu we krwi.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1. Wsypać 1 porcję (1 płaska miarka) do suchego naczynia.
2. Dodać 200 ml wody lub innego napoju i wymieszać.
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Uwaga- związki wapnia są trudno rozpuszczalne w wodzie. Po przygotowaniu produktu może powstać osad. Spożyć 1 raz dziennie w
trakcie posiłku. Przed spożyciem energicznie wstrząsnąć pojemnik.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

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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