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Calcenato, 60 tabletek
 

cena: 23,64 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabletki

Producent VALEANT

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Calcenato to suplement diety zawieraj?cy 4 starannie dobrane sk?adniki, które wspieraj? utrzymanie
zdrowych ko?ci, z?bów, a tak?e wp?ywaj? na prawid?owe funkcjonowanie mi??ni oraz uk?adu
odporno?ciowego. Tabletki z wapniem, magnezem, witamin? D3 i cynkiem s? szczególnie polecane kobietom
przed i po menopauzie, jak równie? osobom aktywnym i uprawiaj?cym sport.

W?a?ciwo?ci:
Calcenato to preparat pomagaj?cy uzupe?ni? codzienn? diet? w wap?, magnez, witamin? D3 i cynk. Mo?e
by? stosowany w okresie, w którym zwi?ksza si? zapotrzebowanie organizmu na te sk?adniki.

•  Starannie dobrane 4 sk?adniki, wp?ywaj?ce na utrzymanie zdrowych ko?ci i z?bów oraz prawid?owego
funkcjonowania mi??ni i uk?adu odporno?ciowego.

•  Wap? i magnez s? potrzebne do utrzymania zdrowych ko?ci i z?bów. Pomagaj? równie? w prawid?owym
funkcjonowaniu mi??ni.

•  Witamina D pomaga w prawid?owym wch?anianiu i wykorzystaniu wapnia, a tak?e wspiera uk?ad
odporno?ciowy.

•  Cynk pomaga zachowa? zdrowe ko?ci, a dodatkowo wspiera prawid?owe funkcjonowanie uk?adu
odporno?ciowego.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanasza.com.pl


 
Apteka Nasza

Złotoryjska 57, Legnica
+48 504 13 45 68

 
Sk?ad – jedna tabletka suplementu diety Calcenato zawiera:

 

Nazwa składnika Ilość składnika w 1 tabletce  % RWS*
Węglan wapnia (wapń) 1250 mg (500 mg) 62,5
Tlenek magnezu (magnez) 120 mg (72 mg) 19,2
Tlenek cynku (cynk) 9,375 mg (7,5 mg) 75
Witamina D (cholekalcyferol) 5,0 µg 100

 
 
* Referencyjne Warto?ci Spo?ycia

Sk?adniki:
W?glan wapnia (wap?), tlenek magnezu (magnez), skrobia modyfikowana, substancja przeciwzbrylaj?ca: sole
magnezowe kwasów t?uszczowych, substancja wi???ca: sól sodowa karboksymetylocelulozy, tlenek cynku
(cynk), substancje glazuruj?ce: hydroksypropyloceluloza, hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: dwutlenek
tytanu, witamina D.

Zalecane dzienne spo?ycie:
 1 tabletka dziennie.

Nie nale?y przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.

Bezpiecze?stwo stosowania:
 Preparat przeznaczony wy??cznie dla osób doros?ych. Kobiety w ci??y i matki karmi?ce piersi? przed
u?yciem powinny skonsultowa? si? z lekarzem. Nie nale?y stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na
którykolwiek  ze sk?adników preparatu.

Prowadzenie zdrowego trybu ?ycia i stosowanie zrównowa?onej diety s? niezb?dne dla zachowania dobrego
stanu zdrowia. Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.

Przechowywanie:
 Przechowywa? w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.

 Producent:
 Bausch Health Poland sp. z o.o.
 Ul. Przemys?owa 2
35-959 Rzeszów

Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety ani zdrowego trybu
?ycia. Nie nale?y przekracza? zalecanej porcji produktu do spo?ycia w ci?gu dnia. Suplementy diety powinny
by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci. 
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