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Rodzina Zdrowia Calcium z witaminą C x 12 tabl musujących
 

Cena: 4,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
mleczan wapnia (wapń), regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, węglany sodu (wodorowęglan sodu), nośnik: glikol polietylenowy, kwas
L-askorbinowy (witamina C), regulator kwasowości: węglany sodu (węglan sodu), aromat pomarańczowy, barwnik: betakartoten,
suszony koncentrat soku z pomarańczy, substancja słodząca: sukraloza.

2 tabletki zawierają:

Wapń - 360 mg (45%) RWS)
Witamina C - 120 mg (150% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość opakowania: 12 tabletek musujących
Masa netto: 28,68 g

Charakterystyka
Suplement diety Rodzina Zdrowia Calcium z witaminą C polecany jest:

w okresie zwiększonego zapotrzebowania na wapń i witaminę C
w celu wsparcia układu odpornościowego

Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie jest polecany dla
kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób z zaburzeniami czynności nerek, kamicą nerkową.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/rodzina-zdrowia-calcium-z-witamina-c-x-12-tabl-musujacych.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Stosowanie
1-2 tabletki 2 razy dziennie, po rozpuszczeniu w ½ szklanki wody.
Produkt jest przeznaczony dla dzieci powyżej 10. roku życia i osób dorosłych.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25o C. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla
małych dzieci.

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

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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