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OLIMP Calcium o smaku cytrynowym 20 tabletek
musujących
 

cena: 9,77 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała kości, mięśnie, układ odpornościowy, zęby

Działanie wspomagające

Opakowanie 20 sztuk

Postać tabletki

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania niedobór minerałów, odporność

Opis produktu
 

Opis:
Wapń to ważny pierwiastek, który uczestniczy w wielu procesach, jakie zachodzą w naszym organizmie. Składniki ten pomaga m.in. w
utrzymaniu zdrowych kości, stąd też jest cenny szczególnie w okresie intensywnego wzrostu. O jego obecność w codziennej diecie
powinny zadbać również osoby będące w trakcie rekonwalescencji po przebytych kontuzjach i urazach, np. po załamaniach1.

Wapń jest cennym pierwiastkiem dla seniorów, a także kobiet w okresie ciąży, laktacji i przekwitania. Oprócz korzystnego wpływu na
utrzymanie zdrowych kości i zębów wapń przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi i utrzymania właściwego przekaźnictwa
nerwowego. Ponadto badania naukowe udowodniły, że:

bierze udział w procesie podziału i specjalizacji komórek
pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mięśni
wspiera w prawidłowym funkcjonowaniu enzymów trawiennych

Składniki: 
regulator kwasowości – kwas cytrynowy; substancja wypełniająca – sorbitole; regulator kwasowości – węglany sodu; węglan wapnia,
maltodekstryna, stabilizator – glikol polietylenowy; aromat, substancja słodząca – sukraloza.

Stosowanie:
Suplement diety Olimp Calcium o przepysznym cytrynowym smaku powstał z myślą o osobach dorosłych, dążących do uzupełnienia
codziennej diety w wysokiej jakości wapń. Decydując się na suplementację preparatem marki Olimp Labs, należy pamiętać, aby nie
traktować go, jako zamiennika diety, a jedynie jako wartościowy dodatek w codziennym odżywianiu.

Producent zaleca przyjmować od 1 do 2 tabletek dziennie. Tabletkę należy rozpuścić w 150 ml wody. Przygotowany napój najlepiej
smakuje schłodzony.
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