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Rodzina Zdrowia Calcium + kwercetyna x 20 tabl
musujących
 

Cena: 6,72 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
regulator kwasowości: kwas cytrynowy; węglan wapnia; regulator kwasowości: węglany sodu; substancja wiążąca: sorbitole; glukoza;
kwercetyna (z kwiatów Sophora japonica); aromat; substancja słodząca: sukraloza; substancja wiążąca: glikol polietylenowy; cytrynian
cynku.

1 tabletka zawiera:

Wapń - 300 mg (37,5% RWS)
Kwercetyna - 60 mg*
Cynk - 5 mg (50% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 20 tabletek musujących

Charakterystyka
Suplement diety w postaci tabletek musujących o smaku mandarynkowym. Przeznaczony dla osób dorosłych jako uzupełnienie diety w
wapń, kwercetynę oraz cynk.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 3 tabletki
Sposób użycia:
Jedną tabletkę rozpuścić w szklance (200 ml) chłodnej wody, spożyć bezpośrednio po przyrządzeniu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

Ważne informacje
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

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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