Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

ALLERTEC wapno plus 20 tabl. musujących
Cena: 8,17 PLN

Opis produktu
ALLERTEC wapno plus 20 tabletek musujących o smaku cytrynowym
Polecany dla osób podatnych na alergeny
WAPŃ + PACHNOTKA + KWERCETYNA + WIT. D
Liść pachnotki zwyczajnej (ekstrakt) – 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 D – wspomaga prawidłowe działanie układu odpornościowego, bierze udział w podziale komórek i pomaga w prawidłowym
wykorzystaniu wapnia.
Zawiera kwercetynę pozyskaną z ekstraktu z kwiatów perełkowca japońskiego (Sophora japonica).

Skład:
Regulator kwasowości kwas cytrynowy, węglan wapnia, substancja wypełniająca sorbitol, regulator kwasowości wodorowęglan sodu,
ekstrakt z liści pachnotki zwyczajnej (Perilla frutescens), aromat cytrynowy, ekstrakt z kwiatów perełkowca japońskiego (Sophora
japonica) standaryzowany na zawartość kwercetyny, substancja wiążąca glikol polietylenowy, substancje słodzące: acesulfam K,
sacharynian sodu; witamina D (cholekalcyferol, witamina D3), barwnik: ryboflawina.
2 tabletki zawierają (zalecana dzienna porcja):
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Wapń - 640 mg (80% RWS*)
Liście pachnotki zwyczajnej (jako ekstrakt) - 800 mg
Kwercetyna - 34 mg
Witamina D - 5 µg (100% RWS*)
*RWS – referencyjna wartość spożycia
Dawkowanie i sposób użycia:
1 tabletka dwa razy dziennie. Jedną tabletkę należy rozpuścić w szklance (200 ml) letniej wody. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.
Ostrzeżenie:
Zawiera substancje słodzące.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu, w tym na rośliny z rodziny Lamiaceae (pachnotka).
Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.
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