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Plusssz Junior Calcium Complex tabletki musujące, 20 tbl
 

Cena: 16,07 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.

Producent POLSKI LEK

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Plusssz Junior Calcium Complex to suplement diety w postaci tabletek musujących o smaku poziomka – jeżyna zawierający wapń,
potrzebny do utrzymania zdrowych kości i zębów i pomagający w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Preparat zawiera także
witaminę C, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. 

Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia i dorosłych.

Składniki:
regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, węglany sodu; węglan wapnia; substancja wypełniająca: sorbitole; kwas L-askorbinowy;
koncentrat soku buraka czerwonego w proszku (koncentrat soku buraka czerwonego; maltodekstryna; regulator kwasowości: kwas
cytrynowy); aromaty; substancje przeciwzbrylające: glikol polietylenowy, poliwinylopirolidon; substancje słodzące: cyklaminiany,
sacharyny; barwnik: karoteny; sok owoce leśne w proszku – 0,1%.

Zawartość witamin i składników mineralnych w zalecanej dziennej porcji - jedna tabletka (% dziennych Referencyjnych Wartości
Spożycia - dla osób dorosłych).

Składnik  1 tabletka % RWS*

Wapń 200 mg 25%
Witamina C 80 mg 100%

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Bez dodatku cukru, z sokiem owocowym w proszku.

Sposób użycia:
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1 tabletkę rozpuścić w szklance (200 ml) chłodnej wody.

Zaleca się spożywać 1 tabletkę dziennie.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są
istotne dla zachowania zdrowia.

Opakowanie: 20 tabletek musujących

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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