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Swanson Albion Chelat Wapnia x 180 kaps
 

Cena: 63,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 180 kaps

Postać Kapsułki

Producent SWANSON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Wapń jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości i zębów.
Wapń przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi oraz do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Wapń pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
Wapń pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu enzymów trawiennych.

Składniki
diglicynian wapnia (Albion TRAACS), witamina D (cholekalcyferol)/D-3, otoczka kapsułki: żelatyna, maltodekstryna, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych

Wartości odżywcze 2 kapsułki 4 kapsułki referencyjne wartości
spożycia

Wapń 360 mg 720 mg 45 % / 90 %
Witamina D (cholekalcyferol) 2,5 μg 5 μg 50 % / 100 %

Stosowanie
Zalecana porcja produktu do spożycia w ciągu dnia: Dwie kapsułki dwa razy dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w
ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) prawidłowo zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony
sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Przeciwwskazania
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Produkt niewskazany dla kobiet w ciąży i
karmiących.

Producent
Pro Sport Majdaniec Filarski sp. k.
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Zawartość opakowania
202

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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