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Allertec Wapno Plus 20 tabletek musujących alergia
 

cena: 7,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 20 sztuk

Postać tabletki musujące

Producent Polfa

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Alergia

Opis produktu
 

W składzie preparatu znajduje się:

Ekstrakt z liści pachnotki zwyczajnej – ma właściwości przeciwhistaminowe oraz przeciwdziała antygenom, które powstają podczas
zetknięcia z alergenami takimi jak:

roztocza

grzyby pleśniowe

pyłki traw i drzew

Witamina D3 – wspiera wchłanianie wapnia oraz bierze udział w prawidłowym działaniu układu odpornościowego

Wapń - łagodzi objawy alergii

Kwercetyna - działa również przeciwalergicznie i przeciwzapalnie

Wśród suplementów diety mających w składzie wyciąg z pachnotki oraz kwercetynę, jest to preparat o najwyższej zalecanej dziennej
porcji wapnia (2 tabletki dostarczają 80% zalecanego dzienne spożycia).

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia 2 tabletek dziennie. Nie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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 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.

Produkt nie powinien być spożywany przez osoby uczulone na którykolwiek ze składników.

Składnik

2 tabletki

(zalecana dzienna porcja)

Wapń

640 mg (80% RWS*)

Liść pachnotki zwyczajnej (ekstrakt)

800 mg

Kwercetyna

51,02 mg

Witamina D

5 µg (100% RWS*)

*RWS – Referencyjna wartość spożycia

Uwagi do stosowania

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: POLPHARMA
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