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Calcium 300 MG+Kwercetyna ZZ 20tabl mus
 

Cena: 4,49 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent ZYSKAJ ZDROWIE SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wybierz wapń w tabletkach Calcium ZZ 300 mg. To suplementy wzbogacone o kwercetynę, które zamówisz w naszej drogerii
internetowej. Uzupełnij swoją dietę w składniki, kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organizmu! Produkt przeznaczony jest do
codziennego przyjmowania. Preparat, ma w swoim składzie kwercetynę, która wspomaga działanie głównego składnika i ma wiele
innych, pozytywnych właściwości. W opakowaniu znajdziesz 20 tabl., które po rozpuszczeniu mają doskonały smak i niską
kaloryczność. 

Jeśli w Twojej diecie brakuje cennych witamin i minerałów w optymalnych dawkach, warto rozważyć dodatkową suplementację.
Dobroczynny wpływ calcium na zdrowie człowieka jest bezdyskusyjny. Stanowi główny składniki budulcowy kości, stawów oraz zębów.
Dodatkowo ma pozytywny wpływ na układ immunologiczny, działa przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie i pomaga w walce z uczuleniami.
Suplement z wapniem w formie tabletek polecany jest przede wszystkim osobom ze skłonnościami do alergii, a także wykluczającym z
jadłospisu naturalne źródła tego pierwiastka m.in. nabiał. 

Jeśli zależy Ci na dobrej kondycji kości oraz zębów, warto rozważyć suplementację z wykorzystaniem tego produktu. Wystarczy jedna
tabl. dziennie, aby zaspokoić 37,5% zapotrzebowania na ten składnik. Produkt zawiera również kwercetynę, która hamuje aktywność
części wirusów, sprzyja profilaktyce chorób serca i poprawia pamięć. Przed spożyciem zapoznaj się ze wskazaniami dotyczącymi
dawkowania, gdyż witaminy i minerały w zbyt duże dawce, w tym wapń mogą być groźne dla zdrowia.

Składniki:

regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, węglany sodu; węglan wapnia; substancja wypełniająca: sorbitole; skrobia kukurydziana;
aromaty; wercetyna; substancje przeciwzbrylające: glikol polietylenowy' poliwinylopirolidon; substancje słodzące: acesulfan K, aspartam

Zawiera źródło fenyloalaniny.

Produkt może zawierać laktozę.

Zawartość składników mineralnych i składników aktywnych w zalecanej dziennej porcji:
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wapń - 300 mg (37.5% RWS*)

kwercetyna - 30 mg

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
Stosowanie:

Jedna tabletka 1 raz dziennie.

Rozpuść jedną tabletkę w szklance (200 ml) chłodnej wody i wypij zaraz po przyrządzeniu.

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.
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