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Laboratoria Polfa Łódź Calcium C pomarańcza x 16 tabl
musujących
 

Cena: 5,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 16 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent POLFA ŁÓDŹ

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wapń (mleczan wapnia), regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, węglany sodu; witamina C (kwas L-askorbinowy), regulator
kwasowości: węglany sodu, koncentrat smakowo-aromatyczno barwiący w proszku o smaku pomarańczowym (maltodekstryna, nośnik:
guma akacjowa, naturalne olejki pomarańczowe, substancje aromatyczne, barwnik: beta-karoten, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, alfa-tokoferol; substancja konserwująca: benzoesan sodu), suszony koncentrat
pomarańczy (koncentrat i przecier z pomarańczy, maltodekstryna), substancja słodząca: acesulfam K

Jedna tabletka zawiera:

180 mg wapnia (22,5% RWS)
60 mg witaminy C (75% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Opakowanie zawiera 16 tabletek musujących (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Produkt stanowi uzupełnienie codziennej diety w wapń i witaminę C.
Szczególnie zalecany: 

przy wspieraniu zdrowia w okresach występowania przeziębienia i grypy
przy niedoborze wapnia i witaminy C
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w okresach zmęczenia fizycznego i psychicznego
w okresie rekonwalescencji

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zaleca się stosowanie 1 lub 2 tabletki dwa razy dziennie. Tabletkę należy rozpuścić w pół szklanki wody.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła i wilgoci.

Producent
Podmiot odpowiedzialny:
Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.
ul. Aleje Jerozolimskie 142B,
02-305 Warszawa

Ważne informacje
Bez dodatku cukrów. Zawiera substancję słodzącą.

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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