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ALLERGICAL VITTER 20 tabl. musujących & CALCIUM z Vit.C
Forte VITTER 20 tabletek musujących
 

Cena: 6,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 szt. (2 x 20 szt.)

Postać -

Producent DIAGNOSIS S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościSuplement diety Allergical przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie diety w wapń, kwercetynę oraz cynk. Suplement
diety Calcium Forte z Vit. C przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie diety w wapń oraz witaminę C.W zestawie znajdziemy dwa
suplementy zawierające wapń. Suplement diety Allergical łączy właściwości wapnia z cynkiem i kwercetyną, czyli flawonoidem
pochodzenia roślinnego. Wapń wspiera utrzymanie zdrowych kości i zębów, a także wspomaga prawidłowy proces krzepnięcia krwi.
Cynk natomiast wspiera właściwe funkcjonowanie układu odpornościowego. Drugi suplement diety to Calcium Forte z Vit. C. W tym
preparacie wapń połączony został z witaminą C, która wspomaga między innymi prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Preparaty polecane są jako uzupełnienie codziennej diety w te ważne składniki.Zalecane spożycieZalecana dzienna porcja Allergical:
dwie tabletki musujące. Stosować po jednej tabletce dwa razy dziennie. Jedną tabletkę należy rozpuścić w szklance chłodnej wody.
Zalecana dzienna porcja Calcium Forte z Vit. C: jedna tabletka musująca. Tabletkę należy rozpuścić w szklance chłodnej wody. Nie
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.WażneNie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik
suplementów.SkładnikiAllergical: regulator kwasowości: kwas cytrynowy; węglan wapnia; regulator kwasowości: wodorowęglan sodu;
substancja słodząca: sorbitol; substancja wypełniająca: glukoza; kwercetyna; nośnik substancji słodzących: glikol polietylenowy 6000;
aromat; barwnik: beta-karoten; substancja słodząca: acesulfam-K; cytrynian cynku; substancja słodząca: sacharynian sodu. Zawiera
substancje słodzące.Calcium Forte + Vit. C: regulator kwasowości: kwas cytrynowy, węglan wapnia, regulator kwasowości: węglany
sodu, glukoza, substancja słodząca: sorbitole, kwas L-askorbinowy (witamina C), aromat, nośnik substancji słodzących: glikol
polietylenowy, aspartam, substancje słodzące: sacharyny, barwnik: ryboflawiny. Zawiera substancje słodzące. Informacje o alergenach:
może zawierać śladowe ilości laktozy.ProducentDIAGNOSISul. Gen. W. Andersa 38A15-113 Białystok
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