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Calcium Teva z witaminą C, 14 tabletek
 

Cena: 5,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 14 tabletek musujących

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Calcii lactobionas, Acidum ascorbicum

Wiek od 10 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Calcium Teva z witaminą C, suplement diety w postaci tabletek musujących o smaku pomarańczowym. Zawiera wapń oraz witaminę C
ważną dla funkcjonowania organizmu.

Wapń pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz w utrzymaniu prawidłowego przekaźnictwa nerwowego. wspomaga
także utrzymanie zdrowych kości i zębów.
Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia oraz prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Calcium Teva z witaminą C zawiera substancję słodzącą.

Zastosowanie
Produkt pomaga uzupełnić poziom wapnia i witaminy C w organizmie.

Zalecane spożycie
Dorośli i dzieci powyżej 10 lat: 1 - 2 tabletki 3 razy dziennie rozpuścić w ½ szklanki wody.

Skład
Wapń (mleczan wapnia), regulator kwasowości - kwas cytrynowy, regulator kwasowości - wodorowęglan sodu, nośnik substancji
słodzącej – glikol polietylenowy, witamina C (kwas Laskorbinowy), regulator kwasowości - węglan sodu, aromat pomarańczowy z
barwnikiem w proszku (barwnik – beta-karoten ), zagęszczony sok pomarańczy w proszku, substancja słodząca - acesulfam K.

1 tabletka zawiera: Witamina C 60 mg (75%*), Wapń 177 mg (22%*).
3 tabletki zawierają: Witamina C 180 mg (225%*), Wapń 531 mg (66%*).
6 tabletek zawiera: Witamina C 360 mg (450%*), Wapń 1062 mg (132%*).

* % realizacji referencyjnych wartości spożycia
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W temperaturze poniżej 25ºC.
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
W sposób niedostępny dla małych dzieci.

Dodatkowe informacje

Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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