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SANOSTOL,dla dzieci od 4 lat, 60 tabletek musujących do
ssania
 

Cena: 16,97 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.mus.do ssania

Producent TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Sanostol, dla dzieci od 4 lat, 60 tabletek musujących do ssania

Preparat wielowitaminowy z wapniem, o owocowym smaku, w postaci musujących tabletek do ssania. Witaminy oraz wapń są istotne
dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dziecka. Wapń i witamina D obecne w preparacie są jednymi z ważniejszych substancji dla
organizmu człowieka. Są potrzebne m.in. dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci. Wapń bierze udział w procesach
krzepnięcia krwi, prawidłowym działaniu układu nerwowego i mięśniowego. Organizm ludzki nie potrafi wytworzyć większości witamin
oraz wapnia, dlatego też te składniki muszą być dostarczane wraz z pożywieniem.

Zastosowanie: w okresie intensywnego wzrostu, profilaktycznie w okresie jesienno-zimowym, w okresie rekonwalescencji, w okresie
ogólnego przeciążenia organizmu; dla dzieci od 4. roku życia.

Zalecane spożycie: doustnie;

dzieci w wieku od 4. do 12. lat: 2 tabletki dziennie;
dzieci od 12. lat, młodzież i dorośli: 3 tabletki dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Składniki: substancja wypełniająca: sorbitol; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancja wypełniająca: wodorowęglan sodu;
wapń; witamina C; substancja przeciwwzbrylająca: stearynian magnezu; niacyna; witamina E; substancje słodzące: aspartam, acesulfam
K; kwas pantotenowy; witaminy: B2, B1, A, B6; kwas foliowy; biotyna; witaminy: D, B12; aromat cytrynowy, aromat pomarańczowy.

2 tabletki zawierają: 200mg wapnia (25%)*, 53,4mg witaminy C (67%)*, 8mg niacyny (50%)*, 6,6mg witaminy E (55%)*, 3,4mg kwasu
pantotenowego (57%)*, 0,8mg witaminy B2 (57%)*, 0,6 witaminy B1 (55%)*, 540mcg witaminy A (68%)*, 0,4mg witaminy B6 (29%)*,
200mcg kwasu foliowego (100%)*, 13,4mcg biotyny (27%)*, 3,4mcg witaminy D (68%)*, 1,2mcg witaminy B12 (48%)*;
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*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 (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.
Preparat zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Preparat nie zawiera cukru, zawiera substancje słodzące.

Wyprodukowano w Polsce dla:
Takeda Pharma Sp. z o.o.
Al.Jerozolimskie 146A
02-305 Warszawa
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