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UniKalk KIDS x 90 tabl
 

Cena: 38,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 90 tabl

Postać Tabletki

Producent ORKLA HEALTH

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
węglan wapnia, substancje słodzące (ksylitol, sorbitol), aromat, substancja glazurująca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), kwas
(kwas jabłkowy), cholekalcyferol.

1 tabletka zawiera:

witamina D - 10 µg (400 j.m.) (200% RWS)
wapń - 400 mg (50% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
90 tabletek do rozgryzania o smaku truskawkowo-malinowym (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
UniKalk KIDS zaleca się szczególnie dzieciom i młodzieży w okresie wzrostu. Polecany również osobom dorosłym, które wolą
przyjmować wapń i witaminę D3 w formie smacznej tabletki do rozgryzania.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci powyżej 3 lat: w zależności od potrzeb 1 lub 2 tabletki dziennie (1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem). Przyjmować w trakcie
posiłku.

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

Producent
Dystrybutor w Polsce:
Orkla Health Sp. z o.o., 02-604 Warszawa, ul. Olkuska 7
Producent:
Orkla Health A/S, Dania

Ważne informacje
Zawiera substancje słodzące. 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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