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Solgar Wapń Magnez plus Cynk x 100 tabl
 

Cena: 43,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 tabl

Postać Tabletki

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wapń (węglan, glukonian, cytrynian), magnez, (tlenek, cytrynian, glukonian), cynk (glukonian)
Naturalne substancje pomocnicze:
guma roślinna, kwas cytrynowy, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, substancja poślizgowa:
hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: dwutlenek tytanu, substancje przeciwzbrylające: roślinny kwas stearynowy, roślinny stearynian
magnezu, glicerol.
Jedna tabletka zawiera:
Wapń 333,3 mg* (węglan, glukonian, cytrynian)
Magnez 133,3 mg* (tlenek, cytrynian, glukonian)
Cynk (glukonian) 5 mg*
* - brak podanego przez producenta na opakowaniu zaleconego dziennego spożycia

Masa netto
Opakowanie zawiera: 100 tabletek.
Brak masy netto na opakowaniu.

Charakterystyka
Zawiera wapń i magnez w postaci różnych chelatów optymalizujących przyswajalność tych pierwiastków. Uzupełnieniem jest obecność
Cynku odgrywającego nie mniej istotną rolę w wielu ważnych funkcjach organizmu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 do 3 tabletek dziennie.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
SOLGAR Polska
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

Ważne informacje
Produkt nie zawiera:
cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych substancji
konserwujących, zapachowych lub barwiących. Odpowiedni dla wegetarian.

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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