SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Litozin Calcium x 120 tabl
Cena: 26,80 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

wysyłamy od ręki

Opakowanie

120 tabl

Postać

Tabletki

Producent

ORKLA CARE

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
węglan wapnia, substancja wypełniająca (sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana), substancje glazurujące
(hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, talk, skrobia modyfikowana, hydrok-sypropyloceluloza),
średniołańcuchowe trójglicerydy.
1 tabletka zawiera:
Wapń - 400 mg (50% RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Masa netto
Zawartość: 120 tabletek łatwych w połykaniu i dzieleniu (brak masy netto na opakowaniu)
Charakterystyka
Suplement diety zawiera wapń, który wspomaga prawidłowy rozwój kości, zębów. Wspiera działanie enzymów trawiennych, proces
krzepnięcia krwi oraz w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
Właściwości składników
Wapń jest pierwiastkiem, który bierze udział w procesie mineralizacji tkanki kostnej i potrzebny jest do utrzymania zdrowych
kości. Głównym źródłem wapnia jest dieta, a zwłaszcza produkty mleczne. Wapń występuje również w zielonych warzywach i
pełnym ziarnie zbóż. Jeśli nie spożywamy odpowiednich ilości wapnia z dietą, należy rozważyć stosowanie preparatów
wapniowych.
Preparaty wapniowe zawierają związki wapnia, z których dla funkcjonowania organizmu (w tym kości) znaczenie mają jony
wapnia.
Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
Dorośli, młodzież i dzieci powyżej 11 roku życia: w zależności od potrzeb 1 lub 2 tabletki dziennie (jednorazowo 1 tabletka). Przyjmować
w trakcie posiłku.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed wilgocią i światłem. Suplement diety powinien być przechowywany w sposób
niedostępny dla małych dzieci.
Producent
Producent:
Orkla Care A/S, Dania
Dystrybutor:
Orkla Care S.A.
ul. Polna 21
05-250 Radzymin
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.

Plik wygenerowano: 05-03-2021

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

