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Sanostol tabl.mus.do ssania 60 tabl.!!!!!!
 

Cena: 24,60 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.mus.do ssania

Producent TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki 
Substancja wypełniająca: sorbitol, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancja wypełniająca: wodorowęglan sodu; wapń;
witamina C; substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu; niacyna; witamina E; substancje słodzące: aspartam, acesulfam K; kwas
pantotenowy; witaminy: B2, B1, A, B6; kwas foliowy; biotyna; witaminy: D, B12; aromat cytrynowy, aromat pomarańczowy. Zawiera
substancje słodzące. Zawiera źródło fenyloalaniny.

Zawartość składników w dwóch tabletkach/w trzech tabletkach: wapń – 250mg (25% RWS)/300mg (38% RWS), witamina C – 53,4mg
(67% RWS)/80,1mg (100% RWS), niacyna – 8mg (50% RWS)/12mg (75% RWS), witamina E – 6,6mg (55% RWS)/9,9mg (83% RWS),
kwas pantotenowy – 3,4mg (57% RWS)/5,1mg (85% RWS), witamina B2 – 0,8mg (57% RWS)/1,2mg (86% RWS), witamina B1 – 0,6mg
(55% RWS)/0,9mg (82% RWS), witamina A – 540mcg (68% RWS)/810mcg (101% RWS), witamina B6 – 0,4mg (29% RWS)/0,6mg (43%
RWS), kwas foliowy – 200mcg (100% RWS)/300mcg (150% RWS), biotyna – 13,4mcg (27% RWS)/20,1 (40% RWS), witamina D –
3,4mcg (68% RWS)/5,1mcg (102% RWS), witamin B12 – 1,2mg (48% RWS)/1,8mcg (72% RWS).
RWS – referencyjna wartość spożycia.

Działanie
Suplement diety Sanostol to preparat multiwitaminowy z wapniem dla dzieci powyżej 4. roku życia, a także dla młodzieży i dorosłych.
Suplement pomaga uzupełnić codzienną dietę w wapń oraz liczne witaminy, składniki te są potrzebne do prawidłowego wzrostu oraz
rozwoju dziecka. Witamina D z wapniem wspierają właściwy wzrost i rozwój kości, ponadto wapń wspomaga prawidłową pracę układu
nerwowego i mięśniowego oraz wspiera proces krzepnięcia krwi.

Zastosowanie:
Suplement diety Sanostol przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w wapń oraz witaminy. Polecany szczególnie
dla dzieci oraz młodzieży w okresie intensywnego wzrostu, a także w okresie rekonwalescencji, w okresie przeciążenia organizmu (np. w
wyniku intensywnego wysiłku fizycznego lub umysłowego, nadmiernego stresu), w okresie jesienno-zimowym. Do stosowania od 4. roku
życia.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w miejscu
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niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Należy chronić przed bezpośrednim działaniem wilgoci i światła. Nadmierne
spożycie może wywołać efekt przeczyszczający. Zawiera asparatam, czyli źródło fenyloalaniny. Możliwość zastosowania preparatu u
kobiet w ciąży należy skonsultować z lekarzem (ze względu na zawartość witaminy A). Nie zawiera cukru.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.

Sposób użycia
Zalecana dzienna porcja dla dzieci od 4. do 12. roku życia: dwie tabletki. Zalecana dzienna porcja dla dzieci powyżej 12. roku życia, dla
młodzieży i dorosłych: trzy tabletki. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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