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Calcenato, 60 tabletek powlekanych
 

Cena: 26,67 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabletek powlekanych

Postać tabletki powlekane

Producent VALEANT SP. Z O.O. SP.J.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Calcenato, suplement diety w postaci tabletek powlekanych. Zawarte składniki wapń, witamina D, magnez i cynk pozytywnie wspierają
funkcjonowanie organizmu.

Wapń wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi.
Cynk pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Wapń, witamina D i magnez pomagają w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.
Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystaniu wapnia. Magnez wspomaga prawidłowe funkcjonowanie
mięśni.

Zastosowanie

Wsparcie utrzymania zdrowych kości, zębów.
Wsparcie prawidłowego funkcjonowania mięśni i układu odpornościowego.

Zalecane spożycie
Dziennie: 1 tabletka.

Skład
Węglan wapnia (wapń), tlenek magnezu (magnez), skrobia modyfikowana, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, substancja wiążąca: sól sodowa karboksymetylocelulozy, tlenek cynku (cynk), substancje glazurujące:
hydroksypropyloceluloza, hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: dwutlenek tytanu, witamina D.

1 tabletka zawiera: Węglan wapnia (wapń) 1250 mg (500 mg) (62,5)*, Tlenek magnezu (magnez) 120 mg (72 mg) (19,2)*, Tlenek cynku
(cynk) 9,375 mg (7,5 mg) (75), Witamina D (cholekalcyferol) 5,0 µg (100).
* Referencyjne Wartości Spożycia

Przechowywanie

W suchym miejscu.
W temperaturze pokojowej.
W sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu Calcenato.
Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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