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Olimp Calcium x 20 tabl musujących o smaku cytrynowym
 

Cena: 9,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
regulator kwasowości – kwas cytrynowy; substancja wypełniająca – sorbitole; regulator kwasowości – węglany sodu; węglan wapnia,
maltodekstryna, stabilizator – glikol polietylenowy; aromat, substancja słodząca – sukraloza.

1 tabletka zawiera:

Wapń - 240 mg (30% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
80 g

Charakterystyka

Wapń przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, bierze udział w procesie podziału i specjalizacji
komórek, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz w utrzymaniu prawidłowego przekaźnictwa nerwowego.
Ponadto jest potrzebny do utrzymania zdrowych zębów i kości, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu enzymów trawiennych,
a także przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi.
Przeznaczenie: jako uzupełnienie diety dla osób dorosłych wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na wapń.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek jego składnik. Produkt nie powinien być przyjmowany przez kobiety w
ciąży, planujące ciążę lub karmiące piersią bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie
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1 do 2 tabletek dziennie. 1 tabletkę należy rozpuścić w 150 ml wody. Najlepiej smakuje schłodzony.

Przechowywanie
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić od wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica

Ważne informacje
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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