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Sanostol, 60 tabletek musujących do ssania
 

cena: 21,91 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabletki do ssania

Producent TAKEDA

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Sanostol w postaci tabletek musuj?cych do ssania o smaku pomara?czowym to witaminy z
wapniem na przem?czenie i wzmocnienie odporno?ci dla dzieci. Dostarcza niezb?dnych witamin
wzmacniaj?cych organizm w czasie wzrostu.
Witamina A wspomaga prawid?owe funkcjonowanie b?on komórkowych, reguluje wzrost tkanki nab?onkowej i
innych komórek organizmu.
Witaminy z grupy B odgrywaj? wa?n? rol? w funkcjonowaniu uk?adu nerwowego, krwiotwórczego (wit. B6, wit.
B12, kwas foliowy), procesach widzenia (wit. B2), zmniejszenia uczucia zm?czenia i znu?enia (wit. B2, kwas
pantotenowy, wit. B6, kwas foliowy). 
Witamina C pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu odporno?ciowego oraz w ochronie komórek
przed stresem oksydacyjnym
Wap? i witamina D s? potrzebne dla prawid?owego wzrostu i rozwoju ko?ci u dzieci.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym oraz uszkodzeniem komórek,
wywo?ywanym przez wolne rodniki.

Wskazania
 Stosuje si?:
•   w okresie intensywnego wzrostu, 
•   profilaktycznie w okresie jesienno-zimowym, 
•   w okresie rekonwalescencji, 
•   w okresie ogólnego przeci??enia organizmu. 

Dawkowanie
 Zalecana porcja:
•   dzieci od 4 do 12 lat: 2 tabletki dziennie. 
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•   dzieci od 12 lat, m?odzie? i doro?li: 3 tabletki dziennie. 
Nie przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
 Substancja wype?niaj?ca: sorbitol; w?glan wapnia (wap?); regulator kwasowo?ci: kwas cytrynowy; substancja
wype?niaj?ca: wodorow?glan sodu; kwas L-askorbinowy (wit. C); amid kwasu nikotynowego (niacyna); octan
DL-alfa-tokoferylu (wit. E); substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych; aromaty:
cytrynowy, pomara?czowy; octan retinylu (wit. A); substancje s?odz?ce: aspartam, acesulfam K; D-
pantptenian wapnia (kwas pantotenowy); monoazotan tiaminy (wit. B1), ryboflawina (wit.B2); chlorowodorek
pirydoksyny (wit. B6); cholekalcyferol (wit. D); kwas foliowy; cyjanokobalamina (wit. B12); D-biotyna (biotyna).

Składniki 2 tabletki % RWS* 3 tabletki % RWS*
Wapń 200 mg 25% 300 mg 38%
Witamina C 53,4 mg 67% 80,1 mg 100%
Niacyna
(eq niacyny)

8 mg 50% 12 mg 75%

Witamina E
(eq alfa-tokoferolu)

6,6 mg 55% 9,9 mg 83%

Kwas pantotenowy 3,4 mg 57% 5,1 mg 85%
Witamina B2 0,8 mg 57% 1,2 mg 86%
Witamina B1 0,6 mg 55% 0,9 mg 82%
Witamina A
(eq retinolu)

540 µg 68% 810 µg 101%

Witamina B6 0,4 mg 29% 0,6 mg 43%
Kwas foliowy 200 µg 100% 300 µg 150%
Biotyna 13,4 µg 27% 20,1 µg 40%
Witamina D 3,4 µg 68% 5,1 µg 102%
Witamina B12 1,2 µg 48% 1,8 µg 72%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.
Nie zawiera cukru.
Zawiera substancj? s?odz?ce oraz ?ród?o fenyloalaniny.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.
Spo?ycie w nadmiernych ilo?ciach mo?e mie? efekt przeczyszczaj?cy.
Ze wzgl?du na obecno?? witaminy A kobiety w ci??y powinny skonsultowa? z lekarzem mo?liwo?? stosowania
produktu.

Uwagi
 Zrównowa?ony sposób ?ywienia i prawid?owy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu
cz?owieka.
Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.

Podmiot odpowiedzialny
 TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. 
Al. Jerozolimskie 146 A   
Warszawa
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