
 
Drogeria Krokus

Szczawa 515, Szczawa
+48 182641336

 

 

Allertec Wapno Plus, alergie, 20 tabletek musujących
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Polpharma

Opis produktu
 

ALLERTEC WAPNO PLUS - 20 TABLETEK MUSUJĄCYCH

Suplement diety dla osób podatnych na alergeny w postaci tabletek musujących o smaku cytrynowym. Bez dodatku cukrów.

Właściwości składników:

Liść pachnotki zwyczajnej (wyciąg) - wspomaga produkcję swoistych przeciwciał pełniących ważną rolę w odpowiedzi
przeciwko antygenom , które powstają podczas zetknięcia z alergenem (np. pyłki traw i drzew, roztocza pochodzenia
zwierzęcego, zarodniki grzybów pleśniowych) oraz wspiera produkcję cytokin, które są odpowiedzialne za prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego. Korzystnie wpływa na odporność organizmu. Przyczynia się do zwiększenia
niespecyficznej odporności komórkowej.
Wapń - bierze udział w procesie podziału i specjalizacji komórek.
Witamina D3 - wspomaga prawidłowe działanie układu odpornościowego, bierze udział w podziale komórek i pomaga w
prawidłowym wykorzystaniu wapnia.

Polecany dla osób podatnych na alergeny.

Dawkowanie:

1 tabletka dwa razy dziennie.Jedną tabletkę należy rozpuścić w szklance (200 ml) letniej wody.

Skład:

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
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polietylenowy, substancja słodząca: acesulfam K, substancja słodząca: sacharynian sodu, witamina D3 (cholekalcyferol), barwnik:
ryboflawina.

Składnik: 2 tabletki

Wapń: 640 mg (80% RWS*)

Liść pachnotki zwyczajnej (ekstrakt): 800 mg

Kwercetyna: 51,02 mg

Witamina D: 5 mcg (100% RWS*)

Uwagi:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent: Polpharma S.a., ul. Pelpińska 19, 83-200 Starogard Gdański
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