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Kalcikinon tabl. 60 tabl.
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Producent VALENTIS POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Kalcikinon, tabletki, 60 szt.

Opis
Kalcikinon - suplement diety zawierający w składzie wapń, witaminę K2 oraz witaminę D3. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki
węglan wapnia, substancja przeciwzbrylająca: celuloza mikrokrystaliczna, KINON™ (menachinon-7 – witamina K2), stabilizatory: sól
sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana i poliwinylopirolidon, substancje przeciwzbrylajace: roślinny stearynian magnezu i kwas
stearynowy, cholekalcyferol (witamina D3), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

Składniki 1 tabletka % RWS*
Wapń 250 mg 31,25%
Witamina K2 37,5 µg 50%
Witamina D3 12,5 µg (500 j.m.) 250%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Masa netto
48 g

Właściwości składników
Wapń i witamina K wspomagają utrzymać zdrowe kości.

Witamina D wpływa na prawidłowe wchłanianie i wykorzystywanie wapnia i fosforu.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 2 tabletki dziennie podczas posiłku.
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Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych należy przed zastosowaniem preparatu Kalcikinon skonsultować się z
lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie jest odpowiedni do zastosowania jako jedyne źródło pożywienia.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia, należy stosować zrównoważoną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent:
Valentis
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa
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