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Calcium TEVA 14 tabletek musujących, wapno
 

Cena: 4,03 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 14 tabl. (12+2)

Postać tabl.mus.

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Calcium lactobionate

Opis produktu
 

Osoby, które chcą uzupełnić codzienną dietę w niezbędną porcję wapnia, w ofercie naszej drogerii internetowej znajdą wapń w
tabletkach musujących Calcium Pliva. Jest to preparat przeznaczony do rozpuszczania w wodzie, który może być stosowany zarówno u
osób dorosłych, jak i u dzieci. Pozwala zapobiegać niedoborom minerału, którego regularne spożywanie jest niezbędne dla zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania całego organizmu.

Suplementy z wapniem:
  • wspomagają właściwe działanie układu mięśniowego,
  • pomagają zachować zdrowe zęby i kości,
  • wzmacniają organizm w okresach alergicznych i przeziębieniowych,
  • regulują gospodarkę wapniowo-fosforanową,
  • wspierają odpowiednią przepuszczalność naczyń włosowatych i błon komórkowych.

Wapń w tabletkach musujących

Niedobór wapnia może objawiać się na wiele różnych sposobów. Podobnie jak inne witaminy i minerały pierwiastek ten ma kluczowe
znaczenie dla prawidłowego działania wielu narządów wewnętrznych. Jest istotnym składnikiem ustrojowym, a jego niewystarczający
poziom w diecie może zakłóć właściwą pracę komórek oraz tkanek. W przeciwdziałaniu niedoborom tego mikroelementu bardzo dobrze
sprawdzi się wapń w tabletkach Calcium Pliva, który oferuje nasza drogeria online. Dzięki musującej formie preparat jest nie tylko łatwy
w przyjmowaniu, ale także bardzo dobrze się wchłania. Zgodnie z zaleceniami producenta suplement należy przyjmować w dawce od 1
do 3 tabletek Calcium Pliva trzy razy dziennie po rozpuszczeniu w niecałej szklance letniej wody. Nie przekraczać rekomendowanej
dobowej porcji do spożycia.

Zastosowanie: suplementacja diety w wapno.

Zalecane spożycie: stosuje się 1 - 2 tabletki 3 razy dziennie, po rozpuszczeniu w 1/2 szklanki wody.
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Składniki: wapń (mleczan wapnia), regulator kwasowości - kwas cytrynowy, regulator kwasowości - wodorowęglan sodu, regulator
kwasowości - węglan sodu, substancja słodząca - acesulfam K.

1 tabletka zawiera: wapń 177mg (22%)*

* RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.

Zawiera substancję słodzącą: acesulfam K.

Producent:

Sensilab Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa
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