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Dekalcin, 30 tabletek
 

Cena: 41,03 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent NOVISC PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Suplement diety, stanowiący źródło naturalnej witaminy K2, D3 oraz wapnia. Witamina K2, D3 oraz wapń pomagają w utrzymaniu
zdrowych kości. Witamina D3 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego jak również utrzymuje prawidłowy
poziom wapnia we krwi. Witamina K oraz wapń przyczyniają się do prawidłowej krzepliwości krwi. Wapń wspiera funkcjonowanie
enzymów trawiennych i pracę mięśni. Utrzymuje prawidłowe przekaźnictwo nerwowe, metabolizm energetyczny oraz bierze udział w
procesie podziału komórek.

OSTRZEŻENIA:
Suplement diety jest przeznaczony dla osób dorosłych. Nie stosować preparatu w przypadku uczulenia na którykolwiek z jego
składników. Ważne jest stosowanie zróżnicowanej diety oraz zdrowego stylu życia. Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych należy przed zastosowaniem
preparatu skonsultować się z lekarzem.
PRZECHOWYWANIE:
Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH:

SkładnikI Zawartość w 1 tabletce % RWS*
Witamina K2 (menachinon-7 VitaMK7) 100 µg 125%
Witamina D3 (cholekalcyferol) 50 µg (2000 j.m.) 1000%
Wapń 400 mg 50%
*RWS – referencyjna wartość spożycia

SKŁADNIKI:
Wapń (węglan wapnia), substancja wypełniająca: celuloza, otoczka (substancja glazurująca - hydroksypropylometyloceluloza, barwnik - 
dwutlenek tytanu, emulgator - glikol polietylenowy, substancja wypełniająca - celuloza, substancja przeciwzbrylająca - talk, emulgator -
polisorbat 80), witamina D (cholekalcyferol), substancja wypełniająca – sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, witamina K
(menachinon), substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
SPOSÓB UŻYCIA:
Zalecana dzienna porcja do spożycia – 1 tabletka
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Numer partii: / najlepiej spożyć przed końcem: informacja umieszczona z boku opakowania.
Zawartość opakowania: 30 tabletek powlekanych po 1,3 g. Masa netto: 39 g
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