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CALCIUM Z WIT. C, 20 szt. Tabletki musujące o smaku
cytrusowym
 

cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 20 tabletek

Postać tabletki musujące

Producent Synoptis

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

calcium, acidum ascorbicum

Zastosowanie Alergia

Opis produktu
 

Opakowanie

20 szt. tabletek musujących / Suplement diety

Dawkowanie

1 tabletka / dzień

Składniki

1 tabletka zawiera:

350 mg wapnia

100 mg witaminy C

Działanie

Składniki preparatu wpływają korzystnie na:

prawidlowe funkcjonowanie układu odpornościowego (witamina C)

zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia (witamina C)
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 zwiększenie przyswajania żelaza (witamina C)

utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego (witamina C, wapń)

właściwą produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, skóry, zębów, dziąseł, kości i
chrząstki (witamina C)

prawidłowe funkcjonowanie mięśni (wapń)

Dobry wybór

Wysoka zawartość wapnia (350 mg) oraz wit. C (100 mg)

Nie zawiera cukrów i szkodliwych słodzików

Dodatek witaminy C wspierającej prawidłową produkcję kolagenu

Zawiera naturalne aromaty

Czy wiesz, że…

Wapń bierze udział w utrzymaniu prawidłowego stanu kości i zębów – ma wpływ na ich prawidłowy wzrost i rozwój, a także na ich
gęstość mineralną. Kości i zęby to 99% wapnia w ciele człowieka.

Czytaj więcej

Wapń wspiera też funkcje mięśni i przewodnictwo nerwowe, bierze udział w procesach krzepnięcia krwi. Dlatego tak ważne jest, aby w
codziennej diecie zadbać o produkty będące jego źródłem. Zwiększone zapotrzebowanie mają dzieci i młodzież w okresie intensywnego
wzrostu, kobiety w ciąży i karmiące, kobiety po menopauzie i osoby po 65. roku życia. Źródłem najlepiej przyswajalnego wapnia jest
mleko i jego przetwory. Jednak osoby z nietolerancją laktozy, będące na diecie bezmlecznej lub weganie mogą znaleźć też inne
naturalne źródła wapnia.

Produkty zawierające wapń to m.in. (zawartość wapnia w 100 g):

•fasola 160 mg

•soja 240 mg

•jarmuż 157 mg

•mak 1266 mg

•sezam 975 mg

•migdały 239 mg

•orzechy laskowe 186 mg.

Źródło: Kunachowicz H. i wsp., Tabele składu i wartości odżywczej żywności, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2005.
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