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Sanostol x 30 tabl musujących do ssania
 

Cena: 20,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent BIFODAN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wapń (w postaci węglanu wapnia), witamina C, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B2 (ryboflawina), witamina B (tiamina),
witamina A, witamina B6, kwas foliowy, biotyna, witamina D, witamina B12 oraz substancje pomocnicze: sorbitol, wodorowęglan sodu,
regulator kwasowości, kwas cytrynowy, stearynian magnezu, aromat cytrynowy, aromat pomarańczowy, aspartam, acesulfam K

2 tabletki zawierają:

wapń – 200 mg (25% RWS)
witamina C –53,4 mg (67% RWS)
niacyna – 8 mg (50% RWS)
witamina E – 6,6 mg (55% RWS)
kwas pantotenowy – 3,4 mg (57% RWS)
witamina B6 – 0,4 mg (29% RWS)
witamina A – 540 mcg (68% RWS)
witamina D – 3,4 mcg (68% RWS)
witamina B12 – 1,2 mcg (48% RWS)
kwas foliowy – 200 mcg (100% RWS)
biotyna – 13,4 mcg (27% RWS)
witamina B2 - 0,8 mg (57% RWS)
witamina B1 - 0,6 mg (55% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 tabletek
zawartość netto opakowania: 36g
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Charakterystyka
Sanostol jest preparatem w postaci tabletek do ssania o owocowym smaku, zawierających zestaw witamin oraz wapń.
Witaminy oraz wapń są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju dziecka. Wapń obecny w preparacie jest jedną z ważniejszych
substancji mineralnych dla organizmu człowieka. Wykorzystywany jest on w procesie kształtowania zębów i tkanki kostnej u dzieci i
młodzieży. Bierze udział w procesach krzepnięcia krwi, prawidłowym działaniu układu nerwowego i mięśniowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci od 4 do 6 roku życia: 1 tabletka dziennie.
Dzieci od 6 do 12 roku życia: 2 tabletki dziennie.
Dzieci od 12 roku życia, młodzież i dorośli: 3 tabletki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
Wyprodukowano w Polsce dla:
Taked Pharma Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146 A
02-305 Warszawa

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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