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Olimp Calcium o smaku cytrynowym, 20 tabletek
musujących
 

Cena: 9,17 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl. (tuba)

Postać tabl.mus.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

240 mg WAPNIA w 1 TABLETCE
WYSOKA DAWKA!* SZYBKIE DZIAŁANIE!
Suplement diety w postaci tabletek musujących, zawierający wapń w wysokiej dawce. Zawiera substancję słodzącą.
Badania naukowe udowodniły, że wapń przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, bierze udział w
procesie podziału i specjalizacji komórek, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz w utrzymaniu prawidłowego
przekaźnictwa nerwowego.
Ponadto jest potrzebny do utrzymania zdrowych zębów i kości, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu enzymów trawiennych, a także
przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi.
Dzięki rozpuszczalnej formie.

Składniki:

regulator kwasowości – kwas cytrynowy; substancja wypełniająca – sorbitole; regulator kwasowości – węglany sodu; węglan wapnia,
maltodekstryna, stabilizator – glikol polietylenowy; aromat, substancja słodząca – sukraloza.

Przeznaczenie:

jako uzupełnienie diety dla osób dorosłych wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na wapń.
*Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia:
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1 do 2 tabletek dziennie. 1 tabletkę należy rozpuścić w 150 ml wody. Najlepiej smakuje schłodzony. Nie należy przekraczać porcji
zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest
zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Uwaga:

nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek jego składnik. Produkt nie powinien być przyjmowany przez kobiety w
ciąży, planujące ciążę lub karmiące piersią bez konsultacji z lekarzem.

Warunki przechowywania:

przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić od wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 Producent:

OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
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