
 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

 

Calcium Alergino 24 tabl.musujące, pomarańczowe
 

Cena: 4,77 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 24 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

W E-panceum.eu mamy wiele produktów pozwalających uzupełnić dietę o ważne witaminy i minerały, a w tej ofercie
proponujemy dobrze przyswajalny wapń w tabletkach musujących, Calcium Alergino. Suplementy na bazie tego pierwiastka to
doskonały sposób na dostarczenie organizmowi składników kluczowych dla jego prawidłowego funkcjonowania. Prezentowany tutaj
wyrób ma pomarańczowy smak i jest przeznaczony do codziennego stosowania. Szczególnie polecany przy stanach alergicznych, a
dzięki dodatkowej zawartości cynku i kwercetyny jest również wsparciem dla układu odpornościowego. 

To właśnie wapń jest przede wszystkim odpowiedzialny za prawidłową budowę układu kostno-stawowego człowieka. Niedobory tego
minerału w dłuższej perspektywie mogą sprzyjać łamliwości kości, a także są jedną z przyczyn powstawania próchnicy. Z tego powodu
warto uwzględnić w diecie produkty bogate w ten składnik np. nabiał czy migdały, a w razie potrzeby uzupełnić ją poprzez odpowiednią
suplementację. Zalecane dawkowanie Calcium Alergino to dwie tabl. dziennie, które należy rozpuścić w wodzie. Jedna porcja
dostarczy organizmowi aż 600 miligramów minerału. 

Stosowanie wapnia w tabletkach w formie suplementu to też dobry sposób na zachowanie układu krwionośnego w dobrej
kondycji. Pierwiastek ten, obok innych witamin i minerałów, odgrywa kluczową rolę przy skurczu mięśnia sercowego, a jego niedobór
może powodować zakłócenia w dostawie krwi do wszystkich komórek ciała, czy nawet do zatrzymania akcji serca! Preparat Calcium
Alergino ma też bardzo korzystny wpływ na układ nerwowy człowieka, gdyż zawarte w nim jony Ca aktywują działanie
neuroprzekaźników. 

Zastosowanie: preparat polecany jest osobom dorosłym w celu uzupełniania diety w wapń, kwercetynę i cynk oraz wspierania
prawidłowej pracy układu odpornościowego. Polecany jest zwłaszcza w okresie przesilenia wiosennego, latem oraz w stanach
zwiększonego zapotrzebowania na wapń.

Zalecane spożycie: 2 tabletki dziennie. 1 tabletkę rozpuścić w 200ml chłodnej wody.

Składniki: regulator kwasowości: kwas cytrynowy, węglan wapnia, regulator kwasowości: węglany sodu, substancja słodząca: sorbitole,
glukoza, kwercetyna, aromat, barwnik: karoteny, cytrynian cynku, glikol polietylenowy (nośnik substancji słodzących), substancja
słodząca: aspartam, substancja słodząca: sukraloza, substancja słodząca: sacharyny, substancja słodząca: acesulfam K, substancja
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słodząca: cyklaminiany, substancja słodząca: neotam.

2 tabletki zawierają: wapń 600 mg (75%)*, kwercetyny 120 mg, cynku 10 mg (100%)*.

* RWS-referencyjna wartość spożycia

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Preparat przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym, nienasłonecznionym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.
Nie zamrażać.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Produkt zawiera cukier i substancje słodzące.
Zawiera źródło fenyloalaniny.

Producent:
Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8,
52-407 Wrocław.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

