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Allertec wapno plus, tabletki musujące, 20 tabletek
 

Cena: 10,08 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki
Regulator kwasowości: kwas cytrynowy, węglan wapnia, substancja wypełniająca: sorbitol, regulator kwasowości: wodorowęglan sodu,
ekstrakt z liści pachnotki zwyczajnej (Perilla frutescens), aromat cytrynowy, kwercetyna, nośnik substancji słodzących: glikol
polietylenowy, substancja słodząca: acesulfam K, substancja słodząca: sacharynian sodu, witamina D3 (cholekalcyferol), barwnik:
ryboflawina. Zawiera substancje słodzące.

Zawartość składników w dwóch tabletkach musujących (zalecana dzienna porcja): wapń – 640mg (80% RWS), ekstrakt z liści
pachnotki zwyczajnej – 800mg, kwercetyna – 51,02mg, witamina D – 5mcg (100% RWS).
RWS – referencyjna wartość spożycia.

Działanie
Zawarty w suplemencie diety Allertec Wapno Plus ekstrakt z liści pachnotki zwyczajnej to składnik, który pomaga w produkcji swoistych
przeciwciał. Owe przeciwciała są istotne w prawidłowej odpowiedzi przeciwko antygenom, które tworzą się w kontakcie z alergenami
(m.in. zarodniki grzybów pleśniowych, roztocza, pyłki). Dodatkowo pachnotka zwyczajna wspomaga produkcję cytokin odpowiadających
za właściwe funkcjonowanie układu odpornościowego. W preparacie zastosowano również wapń i kwercetynę, a także witaminę D, która
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz pomaga w optymalnym wykorzystaniu wapnia w organizmie.

Zastosowanie:
Suplement diety Allertec Wapno Plus przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w takie składniki jak: wapń,
witamina D, kwercetyna oraz ekstrakt z pachnotki zwyczajnej. Produkt dla osób dorosłych.

Informacje dodatkowe
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze
pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Odpowiedni do stosowania u diabetyków. Nie zawiera dodatku cukru.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety, w tym na rośliny z rodziny Lamiaceae
(pachnotka). Nie zaleca się stosować w okresie ciąży i laktacji.

Sposób użycia
Zalecana dzienna porcja dla osób dorosłych: dwie tabletki musujące. Stosować po jednej tabletce dwa razy dziennie. Jedną tabletkę
należy rozpuścić w 200ml letniej wody. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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