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Informaţii nutriţionale

Calciu 1200mg 150*

*Valori Nutriţionale de Referinţă cf. Regulament 1169/2011

%VNRCantitate/plic

Vitamina D3 (300UI) 7,5µg 150*

Ingrediente
Carbonat de calciu, acid citric anhidru (corector de aciditate),
citrat de sodiu (corector de aciditate), amidon din porumb 
(agent de încărcare), aromă de portocale (zahăr şi 
maltodextrină), aspartam (îndulcitor), Vitamina D3.

Caracteristici
Calciul şi Vitamina D3 sunt necesare pentru menţinerea sănătăţii 
sistemului osos. Calciul contribuie la metabolismul energetic 
normal și la o neurotransmisie normală. De asemenea, contribuie 
la metabolismul macronutrienţilor și la funcţionarea sistemului 
nervos. Vitamina D3 contribuie la absorbţia normală a calciului.

Atenţie
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. 
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentaţie 
diversificată și echilibrată și un mod de viaţă sănătos. A nu se 
lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. A nu se administra 
copiilor sub 7 ani. A se păstra la loc uscat, ferit de lumină și 
căldură. Contraindicat persoanelor alergice la oricare dintre 
ingredientele produsului. În cazul femeilor însărcinate sau care 
alăptează, administrarea se face numai la recomandarea 
specialistului. Conţine o sursă de fenilalanină. 

Menţiuni de sănătate
Contribuie la menţinerea sănătăţii sistemului osos (Calciu şi 
Vitamina D3)
Contribuie la funcţionarea normală a enzimelor digestive (Calciu)
Contribuie la coagularea normală a sângelui (Calciu)
Contribuie la menţinerea sănătăţii dinţilor (Calciu şi Vitamina D3)
Contribuie la funcţionarea normală a sistemului muscular (Calciu 
şi Vitamina D3).

Mod de utilizare
1 plic pe zi, dimineaţa, după micul dejun. Se golește conţinutul 
plicului într-un pahar, se adaugă 200ml apă, se amestecă și se 
bea imediat.

A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârşitul perioadei de 
valabilitate înscrisă pe ambalaj.

Producător/ Deţinător notificare: Alevia SRL, str. Ana Ipătescu, nr. 9, 
Fălticeni, Suceava, tel./fax (0230) 544 789, office@alevia.com.ro, 
www.alevia.com.ro. Produse fabricate în sistem de 
management al calităţii bazat pe ISO 9001:2015 
și ISO 22000:2005 Lloyd's Register. 
Notificat de Ministerul Sănătăţii
Notificare nr. 2556/10.11.2014   
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