Alka ® Tabs Calsium
Alkaliske tabletter med kalsium
“ Dobbel effekt: avsyring og kalsium tilskudd i bare 1 tablett ”
Alka ® Tabs Calcium kapsler hjelper deg med å alkalisere kroppen din og gi den ekstra kalsium samtidig.
* Bidrar til en sunn syre-base balanse
* Hjelper med å opprettholde sterke bein
* Støtter sunn funksjon av fordøyelsesenzymer
- Til daglig bruk

Hvordan fungerer Alka ® Tabs Calcium?
Med Alka ® Tabs Calcium kan du gi kroppen ekstra kalsium samtidig som du motvirker årsaken til
kalsiummangel ved å avsyre kroppen din samtidig.
Disse fanene nøytraliserer surt avfall og løser opp alle lagrede syrer i kroppen som forårsaker problemer,
mens de også gjenoppretter de sunne kalsiumnivåene i kroppen.

Hvilke ekstra fordeler tilbyr Alka ® Tabs Calcium?
Avsyring av kroppen din med Alka ® Tabs Calcium:
* bidrar til en sunn syre-base-balanse
* bidrar til å opprettholde sterke bein og tenner
* støtter et sunt fordøyelsessystem
* bidrar til å styrke musklene
* aktiverer det naturlige energinivået i kroppen
* støtter immunforsvar
Du vil føle deg sunnere, sprekere og mer energisk.

Liten dosering, stor effekt
Takket være den effektive absorpsjonen av aktive kalsium ioner og den umiddelbare taklingen av årsaken til
kalsiummangel, trenger du bare en liten mengde kalsium for å oppleve alle de store fordelene.
* mennesker som ønsker å støtte dannelsen av beinvev.
* kvinner som går gjennom overgangsalderen
* mennesker som ønsker å være aktive og sterke.
* mennesker som opplever helseproblemer.
* forårsaket av forsuring
* mennesker som ønsker å støtte immunforsvaret.

Instruksjoner for bruk:
Ta helst umiddelbart før, under eller etter et måltid, utygget med vann.

Tips:
Ved svelgeproblemer anbefales det å ta kapslene kun etter måltider. Dessuten kan svelging med fruktjuice
gjøre det lettere å svelge.

Anbefalt inntak
Anbefalt dose voksne:2 tabletter pr. dag,
Anbefalt dose barn: fra 12 år er 1 tablett pr. dag.
Fortrinnsvis tatt med vann rett før, eller etter et måltid.

Hva trenger du å vite før du bruker Alka ® Tabs Calsium?
Ikke overskrid den anbefalte daglige dosen. Kosttilskudd er ingen erstatning for et riktig og variert kosthold
eller en sunn livsstil. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares tørt og i romtemperatur.
Tips
Hvis du har problemer med å svelge, er det best å ta kapslene etter måltid. Å ta kapslene med litt fruktjuice
kan gjøre dem lettere å svelge.
Oppbevaring
Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for direkte sollys. Oppbevares tørt og i romtemperatur.

Alka® Tabs Calsium ingredienser
Aktive ingredienser per daglig dose (2 tabletter):
Mineraler
Kalsium (fra kalsiumkarbonat)
Sink (fra sinksitrat)
* RDA = anbefalte daglige kvoter

Mengde
600 mg
1,5 mg

RDA*
75 %
15 %

Ingredienser:
kalsiumkarbonat, enterisk belagt vegetarisk kapsel (hydroksypropylmetylcellulose, pektin), risfiber, rismel,
sinksitrat
Fri fra:
gluten, meieri, laktose, soya, gjær, egg, sukker, mais, animalske ingredienser, farger

1 pakning med Alka® Tabs Calcium inneholder 60 tabletter (3 brett x 20 tabletter)
Nettoinnhold: 54,9 g
Kosttilskudd
Ansvarsfraskrivelse:
Denne siden inneholder informasjon om kosttilskudd som kan brukes som et supplement til en diett.
Kosttilskudd er ikke medisiner, men er ment å støtte helsen din. Alle råd er helt uforpliktende og er
utelukkende innen ernæring og kosttilskudd. Rådfør deg med en (natur) lege eller terapeut hvis du
er fysisk syk.

