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CALCENATO 60 tabletek
 

Cena: 21,90 PLN

Opis słownikowy

Producent ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 
  
  
  
  
   

  Dla utrzymania zdrowych kości!  

 

  
  DlaczegoCalcenato? Co wyróżnia Calcenato? Dla kogo Calcenato? Szczegóły produktu Calcenato  

 

  
  Dlaczego Calcenato?  

  Calcenato to suplement diety zawierający 4 starannie dobrane składniki, które wspierają utrzymanie zdrowych kości, zębów, a także
wpływają na prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz układu odpornościowego. Calcenato pomaga uzupełnić codzienną dietę w wapń,
magnez, witaminę D i cynk.  

  Starannie dobrane 4 składniki, wpływające na utrzymanie zdrowych kości i zębów oraz prawidłowego funkcjonowania mięśni i układu
odpornościowego.  
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  Wapń pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi  

  
   

  Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni  

  
   

  Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystaniu wapnia  

  
   

  Cynk pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego  

 

  Wapń, witamina D i magnez pomagają w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.  

  
  Co wyróżnia Calcenato?  

  
  
  Niepowtarzalny skład  

  4 starannie dobrane składniki dla zdrowych kości, zębów oraz prawidłowego funkcjonowania mięśni i układu odpornościowego.  

  
  Wygoda stosowania  

  Wystarczy tylko 1 tabletka dziennie dla uzupełnienia diety o najważniejsze składniki dla zdrowych kości.  

  
  Wysoka jakość produktu  

  Calcenato to polski produkt o długiej tradycji na rynku. Za jego jakością stoi renomowany producent leków – ICN Polfa Rzeszów.  

 

  
  
  
   

  Tabletki powlekane - łatwe do połknięcia  
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  Dla kogo Calcenato?  

  
  
   

  Kobiety i mężczyźni, którzy chcą dbać o zdrowie swoich kości  

  
   

  Kobiety w okresie okołomenopauzalnym  

  
   

  Osoby aktywne i uprawiające sport  

 

  
  Szczegóły produktu Calcenato 60 tabletek powlekanych  

  Skład Sposób stosowania Opakowanie Przechowywanie Inne informacje 
  
  
  

  SKŁAD  

Jedna tabletka suplementu diety Calcenato zawiera:

  
  
Nazwa składnika

Węglan wapnia (wapń)

Tlenek magnezu (magnez)

Tlenek cynku (cynk)

Witamina D (cholekalcyferol)

  
Ilość składnika w 1 tabletce
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1250 mg (500 mg)

120 mg (72 mg)

9,375 mg (7,5 mg)

5,0 µg

  
% RWS*

62,5

19,2

75

100

 

  *Referencyjne Wartości Spożycia  

  Składniki: Węglan wapnia (wapń), tlenek magnezu (magnez), skrobia modyfikowana, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, substancja wiążąca: sól sodowa karboksymetylocelulozy, tlenek cynku (cynk), substancje glazurujące:
hydroksypropyloceluloza, hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: dwutlenek tytanu, witamina D.  

 

  
  
  

  SPOSÓB STOSOWANIA  

  Zalecane dzienne spożycie: 1 tabletka dziennie.  

 

  
  
  

  OPAKOWANIE  

  Dostępne opakowania: 60 tabletek powlekanych.  
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  PRZECHOWYWANIE  

  Przechowywanie: produkt należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych
dzieci.  

 

  
  
  

  INNE INFORMACJE  

  Preparat przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią przed użyciem powinny skonsultować
się z lekarzem. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.  

  Podmiot odpowiedzialny za informacje o produkcie: Bausch Health Poland sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów  

  Miejsce wytwarzania: ICN Polfa Rzeszów S.A., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów  

 

 

  
  Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Suplement
diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w
ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.  

  Cal-PL-2009-209  

 

 

Galeria
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