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Calcium Alergo Plus Junior tabl.mus. 16tab
 

Cena: 10,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 16 tabl. (4 blist.po 4 szt.)

Postać tabl.mus.

Producent BIO-PROFIL POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety Catcium Alergo Plus Junior to kompozycja trzech składników: wapnia, cynku oraz związku pochodzenia roślinnego z
grupy flawonoidów: rutyny (rutozydu).

Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym organizmu, przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi. Jest potrzebny do
utrzymania zdrowych zębów oraz dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.
Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Pomaga zachować zdrową skórę, włosy i paznokcie oraz
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych.

Skład:
Wapń (mleczan wapnia), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: wodorowęglan sodu, regulator kwasowości:
węglan sodu, koncentrat smakowo-aromatyczno-barwiący w proszku o smaku cytrynowym (maltodekstryna, nośnik: guma akacjowa,
naturalne olejki cytrynowe i limetkowe, substancje aromatyczne naturalne, barwnik: beta-karoten, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, przeciwutleniacz: alfa-tokoferol, substancja konserwująca: benzoesan sodu), rutozyd,
suszony koncentrat cytryny (koncentrat i przecier z cytryny, maltodekstryna), substancja słodząca: acesulfam K, cynk (glukonian cynku).

1 tabletka zawiera:
Wapń - 150 mg (18,75% RDA)
Cynk - 1,5 mg (15% RDA)
RDA - zalecane dzienne spożycie.
Produkt zawiera 25-50 mg rutozydu* w zalecanej dziennej porcji
* brak zalecanego dziennego spożycia

Dawkowanie:
Dzieci powyżej 4. roku życia i młodzież: zaleca się stosować 1-2 tabletki dziennie. Tabletkę rozpuścić w pół szklanki letniej wody.

Przeciwwskazania:
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Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią, przed
zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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