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Calcium TEVA z witaminą C 14 tabl.mus.
 

Cena: 4,00 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,177g Ca+++0,06g Vit.C

Opakowanie 14 tabl. (12+2)

Postać tabl.mus.

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Calcii lactobionas, Acidum ascorbicum

Opis produktu
 

Jeśli chcesz wzmocnić kości i wesprzeć organizm w okresie przeziębieniowym, z pomocą przyjdzie Ci wapń w tabletkach Calcium Pliva
z witaminą C, który znajdziesz w ofercie naszej drogerii internetowej w wyjątkowo korzystnej cenie. Podobnie jak inne suplementy
oferowany preparat jest łatwy w przyjmowaniu i szybko się wchłania.

Znajdujące się w jego składzie witaminy i minerały:
  • wspierają właściwe działanie układu kostno-mięśniowego,
  • wspomagają prawidłowe funkcjonowanie systemu immunologicznego,
  • regulują gospodarkę wapniowo-fosforanową,
  • pomagają w utrzymaniu optymalnej przepuszczalności naczyń krwionośnych i błon komórkowych,
  • stymulują pracę układu nerwowego.

Wapń w tabletkach musujących z witaminą C

W przypadku spadku odporności warto mieć pod ręką suplement, który wesprze prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i
wspomoże organizm w walce z chorobotwórczymi mikroorganizmami. Takim preparatem jest wapń w tabletkach Calcium Pliva,
którego formuła została wzbogacona kwasem askorbinowym. Takie połączenie składników aktywnych nie tylko wzmacnia odporność,
ale także wspomaga syntezę kolagenu. To niezwykle ważne białko jest podstawowym składnikiem budulcowym stawów, kości, ścięgien
oraz skóry. Przyjmowanie wapnia jest rekomendowane w szczególności w okresach przeziębieniowych i alergicznych. Po tabletki
musujące Calcium Pliva z witaminą C mogą też sięgnąć osoby, które chcą poprawić mineralizację kości oraz zapobiegać niedoborom
tego minerału (np. w związku z dietą bezmleczną).

Zastosowanie: dla osób dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia, w sezonie jesienno-zimowym.

Zalecane spożycie: 1-2 tabletki 3 razy dziennie, po rozpuszczeniu w 1/2 szklanki wody.

Składniki: mleczan wapnia, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: wodorowęglan sodu, witamina C (kwas L-
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askorbinowy), regulator kwasowości: wodorowęglan sodu, aromat pomarańczowy (barwnik – beta-karoten), suszony koncentrat
pomarańczy 1%, substancja słodząca - acesulfam K.

3 tabletki zawierają: witamina C 180mg (225%)*, wapń 1062mg (132%)*.

*RWS - procent referencyjnych wartości spożycia

Ważne wskazówki:

Chronić przed wilgocią.

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

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

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

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza.

Produkt Zawiera substancję słodzącą: acesulfam K.

Producent:

Wyprodukowano przez SENSILAB Polska Sp. z o.o.

dla Teva Operations Poland Sp. z o.o.

Emilii Plater 53,

00-113 Warszawa
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