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Calcenato x 60 tabl.
 

Cena: 28,41 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

CALCENATO to preparat, który uzupełnia w organizmie poziom cennych minerałów (wapnia, magnezu, cynku) i witaminy D3. Działa
wzmacniająco na organizm, a przede wszystkim na tkankę kostną i zębową.

Skład:
Wapń elementarny 500 mg (węglan wapnia -1250 mg), Witamina D3 (cholecalcyferol - 5 jug), Magnez 50 mg (tlenek magnezu -120 mg),
Cynk 7,5 mg (tlenek cynku-9,375 mg).

Działanie:
Preparat należy do szerokiej grupy złożonych suplementów diety. Jego stosowanie pozwala na uzupełnienie w organizmie poziomu
wapnia, cynku, magnezu i witaminy D3 - składników które pozytywnie wpływają na funkcjonowanie organizmu. Zawarty w nim cynk
wpływa na regulację metabolizmu wapnia i magnezu. Dodatkowo stymuluje naturalne mechanizmy obronne organizmu i poprawia
wygląd skóry, włosów i paznokci. Normalizuje wydzielanie sebum i przyśpiesza gojenie się ran. Wapń poprawia proces mineralizacji
tkanki kostnej. Ogranicza stopień przepuszczalności naczyń włosowatych i błon komórkowych zmniejszając zmiany uczuleniowe.
Pomaga w utrzymaniu zgodnego z normą przekaźnictwa nerwowego. Witamina D wspomaga wchłanianie wapnia i fosforu z pokarmu i
reguluje poziom wapnia w surowicy. Odpowiedni jej poziom w organizmie przeciwdziała krzywicy, osteomalacji i osteoporozie, ale także
cukrzycy, nowotworom, schorzeniom autoimmunologicznym i zaburzeniom sercowo-naczyniowym.

Wskazania:
Stosować w celu uzupełnienia w organizmie poziomu wapnia i witaminy D, aby wzmocnić układ kostny i wspomóc funkcjonowanie
organizmu. Wskazany w okresie rekonwalescencji po złamaniach, przy przeziębieniu, alergii oraz u osób starszych.

Sposób użycia:
Stosować doustnie w dawce wynoszącej 1 tabl./24h.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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