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Calcium Alergo Plus Junior, tabl.musuj.do ssania, 20 szt
 

Cena: 9,96 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.do ssania

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

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Calcium Alergo Plus Junior do ssania to kompozycja składników: wapnia, cynku, selenu, witaminy A 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 i selen pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Witamina A pomaga za chować zdrową skórę oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.
Rutyna wykazuje właściwości przeciwutleniające i chroni przed działaniem wolnych rodników.

Skład:
Substancja słodząca: sorbitol, wapń (węglan wapnia), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu, substancja wiążąca:
poliwinylopirolidon, rutozyd, aromat cytrynowy z barwnikiem w proszku (w tym barwnik: beta-karoten), aromat pomarańczowy z
barwnikiem w proszku (w tym barwnik beta-karoten), substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, cynk (cytrynian cynku), selen
(selenian (IV) sodu), witamina A (palmitynian retinylu), substancje słodzące: acesulfam K, sukraloza, kwas foliowy (kwas
pteroilomonoglutaminowy).

Zawartość substancji w 2 tabletkach:
Wapń 200 mg (25% ZDS)
Cynk 3 mg (30% ZDS)
Witamina A 400 µg (50% ZDS)
Kwas foliowy 120 µg (60% ZDS)
Selen 32,5 µg (64% ZDS)
50 mg rutozydu*

* - brak zalecanego dziennego spożycia
ZDS - zalecane dzienne spożycie
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Dawkowanie:
Zaleca się stosować 2 tabletki dziennie.
Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3. roku życia.
Tabletkę należy ssać do rozpuszczenia.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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