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Olimp calcium d3 forte x 60 tabl
 

Cena: 15,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Węglan wapnia, substancje glazurujące- alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk; substancja przeciwzbrylająca- stearynian
magnezu, substancja wypełniająca- sól sodowa karboksymtylocelulozy usieciowana, cholekalcyferol- witamina D, barwnik- dwutlenek
tytanu.

Zawartość (1 tabletka):

Wapń 625mg (78% RWS)
Witamina D 10µg (200% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto 60 tabletek: 106,8 g
Masa netto 1 tabletki: 1780 mg

Charakterystyka
Calcium D3 Forte to suplement diety w postaci tabletek powlekanych zawierający wysoką dawkę wapnia oraz witaminy D – niezbędnych
składników w organizmie, które pomagają w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.

Preparat przeznaczony: w szczególności dla osób w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju, kobiet w okresie ciąży i laktacji, w
okresie rekonwalescencji po złamaniach i kontuzjach, a także u kobiet w okresie przekwitania i osób starszych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
W przypadku kamicy nerkowej, niewydolności nerek i nadczynności przytarczyc stosowanie preparatu skonsultować z lekarzem. Nie
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stosować jednocześnie innych preparatów z wysoką zawartością wapnia i witaminy D.
Nie stosować u małych dzieci ze względu na ryzyko zadławienia.

Stosowanie
1–2 tabletki po posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Tabletkę należy popić odpowiednią ilością wody.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c
39-200 Dębica

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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