
Funkční komplex "Citrokalcevit"

Biologicky aktivní doplněk stravy 
- citrát vápenatý – král minerálu 
- vitamíny A , D3, B1, B2, nikotinamid, B12, B6, C, E 
 Normalizuje kyselo-zásaditou rovnováhu   organizmu. 
Ovlivňuje náš vzhled,  náš fyzický a psychický stav!
 
Posiluje kosti, zuby!
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Další a podrobnější informace najdete na www.tiandefm.cz
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Funkční komplex „Citrokalcevit“

Podpora krásy zevnitř
Krásný úsměv, lesklé vlasy, upravená kůže 
a nehty i lehkost pohybu jsou základem naší přitažlivosti a klíčem k úspěchu. 
Proto by Vám neměl chybět přípravek, vitamín a král minerálů – vápník. 
Nedostatek této nenahraditelné látky ovlivňuje nejen náš vzhled, 
ale i náš fyzický a psychický stav.
„Citrokalcevit“ je zdrojem biologicky dostupného vápníku, 
který umí tělo dokonale vstřebat, a má příznivý vliv na práci 
všech důležitých systémů. 

Co je to biologicky dostupný vápník? 

Jedná se o formu minerálu, který je naším tělem nejúčinněji vstřebáván, 
a proto má pro tělo největší přínos. 
Moderní vitaminový a minerální komplex "Citrokalcevit" obsahuje citrát vápenatý, 
který je dobře absorbován bez ohledu na věk a kyselost žaludku.
Vitamín A: přispívá k udržení normálního stavu zraku, sliznic, pokožky 
a funkce imunitního systému.
Vitamín B6: podporuje normální fungování nervového systému, přispívá 
ke snížení míry únavy a vyčerpání.
Vitamín D: přispívá k udržení normálního stavu kostí a normální činnosti svalů. 
Kyselina listová: přispívá k normální krvetvorbě a ke snížení míry únavy 
a vyčerpání.

Doporučené denní dávkování:
děti 7 - 14 let: 1 tableta denněmladiství a dospělí: 4 tablety denně
těhotné ženy: 3 tablety denně
Doplněk stravy není náhradou za pestrou stravu. Nejedná se o lék.

Složení 1 tablety: 
(% RHP*): vápník – 80 mg (10); vitamín A - 225 μg RE (28); 
vitamín D3 - 1,675 μg (33,5); thiamin – 0,25 mg (22,7); riboflavin–0,25 mg (17,8); 
niacin - 3 mg NE (18,8); vitamín B12 - 0,55 μg (22,0); vitamín B6–0,3 mg (21,4); 
vitamín C – 14 mg (17,5); vitamín E - 1,6 mg α-TE (13,3); 
kyselina listová - 90 μg (45,0), kyselina pantothenová – 1,25 mg (20,8); 
biotin - 0,33 μg (0,66).

Upozornění:
Není určeno pro děti do 7 let. 
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. 
Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na kteroukoli složku doplňku stravy. 
Doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy. 
Uchovávejte mimo dosah dětí.
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