Treść nadruku na opakowaniu zewnętrznym

suplement diety
Sanostol®
musujące tabletki do ssania
witaminy i wapń
zawiera substancje słodzące
Masa netto: 36 g/72g
30 tabletek/60 tabletek
Sanostol® tabletki do ssania zawierają:
Składniki odżywcze

2 tabletki
3 tabletki
Zawartość RWS Zawartość RWS
(%)*
(%)*
200
25
300
38
53,4
67
80,1
100
8
50
12
75

Wapń (mg)
Witamina C (mg)
Niacyna (mg)
(ekwiwalent niacyny)
Witamina E (mg)
6,6
(ekwiwalent alfa-tokoferolu)
Kwas pantotenowy (mg)
3,4
Witamina B2 (mg)
0,8
Witamina B1 (mg)
0,6
540
Witamina A (g)
(ekwiwalent retinolu)
Witamina B6 (mg)
0,4
200
Kwas foliowy (g)
13,4
Biotyna (g)
3,4
Witamina D (g)
1,2
Witamina B12 (g)
* %realizacji referencyjnej wartości spożycia (RWS)

55

9,9

83

57
57
55
68

5,1
1,2
0,9
810

85
86
82
101

29
100
27
68
48

0,6
300
20,1
5,1
1,8

43
150
40
102
72

Składniki:
substancja wypełniająca: sorbitol; węglan wapnia (wapń); regulator kwasowości: kwas cytrynowy;
substancja wypełniająca: wodorowęglan sodu; kwas L-askorbinowy (wit. C); amid kwasu
nikotynowego (niacyna); octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E); substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; aromaty: cytrynowy, pomarańczowy; octan retinylu (wit. A);
substancje słodzące: aspartam, acesulfam K; D-pantotenian 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).
Preparat nie zawiera cukru.
Zawiera źródło fenyloalaniny.
Zalecane spożycie:

Dzieci od 4 do 12 lat: 2 tabletki dziennie.

Dzieci od 12 lat, młodzież i dorośli: 3 tabletki dziennie.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Ze względu na obecność witaminy A kobiety w ciąży powinny skonsultować z lekarzem możliwość
stosowania produktu.
Zalecenia:

dzieci i młodzież w okresie intensywnego wzrostu;

w okresie jesienno-zimowym;

w okresie rekonwalescencji;

w okresie szczególnego przeciążenia organizmu (stres, duży wysiłek fizyczny i umysłowy).
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zrównoważoną, zróżnicowaną dietę i
prowadzić zdrowy tryb życia.
Preparat ten nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Środek osuszający (żel krzemionkowy) zawarty w nakrętce nie jest przeznaczony do spożycia chronić przed dziećmi.
Nie stosować po upływie daty minimalnej trwałości podanej na spodzie opakowania.
Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25°C, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w
sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nr partii produkcyjnej:
Najlepiej spożyć przed końcem:
{Kod EAN} 5903263900238
{Kod EAN} 5903263900245
Wyprodukowano w Polsce
Producent:
Takeda Pharma Sp. z o.o.
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa

www.sanostol.pl

