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Calcium 300 + Witamina C 20tabl musujących
 

Cena: 3,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent ZYSKAJ ZDROWIE SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Preparat Calcium 300 + Witamina C polecany jest szczególnie w stanach obniżonej odporności, w okresie wzmożonego zachorowania
na dolegliwości infekcyjne. Tabletki rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwór o pomarańczowym smaku. Wystarczy raz dziennie
wypić zawiesinę, by dostarczyć suplementy wspierające zdrowie. Wapń to podstawowy materiał budulcowy, który odpowiada za stan
zębów i kości. Prawidłowe funkcjonowanie układu mięśniowego, również jest zależne od tego minerału. Zawartość witaminy C
dodatkowo wpływa na ogólny stan organizmu i jego odporność.

Uzupełnienie diety 

Wapń jest dostarczany do organizmu wraz z pożywieniem: nabiałem, jarmużem, soją, tofu i niektórymi rybami. Zapotrzebowanie na ten
pierwiastek według norm Światowej Organizacji Zdrowia wynosi ok. 1000 - 1200 mg. Niestety, Polacy cierpią z powodu niedoborów
wapnia, dlatego należy uzupełniać go przez suplementację. Przyjmowanie preparatu w tabletkach musujących, które można łatwo
rozpuścić i wypić, powinno stanowić codzienny rytuał, by wyrównać poziom tego makroelementu.

Uzupełniając minerały, wpływamy na:
  • utrzymanie gęstości tkanki kostnej - ochrona przed osteoporozą,
  • zdrowe szkliwo i zęby,
  • udział w przewodnictwie bodźców nerwowych, 
  • odpowiednią kurczliwość mięśni,
  • wspomaganie układu naczyniowego i pracy serca,
  • prawidłowe krzepnięcie krwi i obniżanie jej ciśnienia,
  • funkcjonowanie układu hormonalnego, nerwowego, równowaga psychiczna, dobry nastrój, brak problemów ze snem,
  • właściwe działanie niektórych enzymów.

Wskazania:

Suplement diety Calcium 300 mg + Witamina C 60 mg wskazany jest do stosowania przez osoby mające zwiększone zapotrzebowanie
na wapń. Może być stosowany przez diabetyków.
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Skład:

regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, węglany sodu; węglan wapnia; substancja wypełniająca, sorbitole; kwas L-askorbinowy
(witamina C); aromaty; barwnik: karoteny; substancje słodzące: acesulfam K, aspartam; proszek buraczany

Produkt może zawierać laktozę.

Zawartość w zalecanej dziennej porcji - 1 tabletka:

Wapń - 300 mg (37,5%*)

Witamina C - 60 mg (75%*)

* RWS - referencyjna wartość spożycia

Stosowanie:

1 tabletka dziennie.

Tabletkę należy rozpuścić w 250 ml wody.

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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