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Allertec Wapno Plus, smak cytrynowy, 20 tabletek
musujących
 

Cena: 6,60 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Polecany dla osób podatnych na alergeny*
WAPŃ + PACHNOTKA + KWERCETYNA + WIT. D
*Liść pachnotki zwyczajnej (ekstrakt) – wspomaga produkcję swoistych przeciwciał pełniących ważną rolę w odpowiedzi przeciwko
antygenom, które powstają podczas zetknięcia z alergenem (np. pyłki traw i drzew, roztocza, pochodzenia zwierzęcego, zarodniki
grzybów pleśniowych) oraz wspiera produkcję cytokin, które są odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego. Korzystnie wpływa na odporność organizmu. Przyczynia się do zwiększenia niespecyficznej odporności komórkowej.
Wapń – bierze udział w procesie podziału i specjalizacji komórek.
Witamina D – wspomaga prawidłowe działanie układu odpornościowego, bierze udział w podziale komórek i pomaga w prawidłowym
wykorzystaniu wapnia.
Zawiera kwercetynę pozyskaną z ekstraktu z kwiatów perełkowca japońskiego (Sophora japonica).

Składniki:

regulator kwasowości kwas cytrynowy, węglan wapnia, substancja wypełniająca sorbitol, regulator kwasowości wodorowęglan sodu,
ekstrakt z liści pachnotki zwyczajnej (Perilla frutescens), aromat cytrynowy, ekstrakt z kwiatów perełkowca japońskiego (Sophora
japonica) standaryzowany na zawartość kwercetyny, substancja wiążąca glikol polietylenowy, substancje słodzące: acesulfam K,
sacharynian sodu; witamina D (cholekalcyferol, witamina D3), barwnik: ryboflawina.

Dodatkowe informacje:

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
https://www.sekretzdrowia.pl/allertec-wapno-plus-smak-cytrynowy-20-tabletek-musujacych.html
https://www.sekretzdrowia.pl/allertec-wapno-plus-smak-cytrynowy-20-tabletek-musujacych.html
http://www.aptusshop.pl/


 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Zawiera substancje słodzące.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu, w tym na rośliny z rodziny Lamiaceae (pachnotka).
Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie:

2 tabletki dziennie

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
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