Complex de CALCIU,

VI TAMINA D3,
MAGNEZIU și ZINC

Pentru sănătatea sistemului osos
+ Contribuie la sănătatea dinților, părului,
unghiilor și a pielii
Supliment alimentar
Dr. Hart Complex de CALCIU, VITAMINA D3,
MAGNEZIU și ZINC, prin mineralele și vitaminele
din componența sa, are un rol esențial pentru
sănătatea dinților, părului, tenului și unghiilor.
Calciul contribuie la:
• Menținerea sănătății sistemului osos
• Funcționarea normală a sistemului muscular
Vitamina D3 contribuie la:
• Absorbția normală a calciului
• Menținerea concentrațiilor normale de calciu în
sânge
Magneziul contribuie la:
• Reducerea oboselii și extenuării
• Funcționarea normală a sistemului nervos
Zincul contribuie la:
• Menținerea sănătății părului, unghiilor, pielii și a
oaselor
• Funcționarea normală a sistemului imunitar
Un comprimat conține:
Cantitate/
Ingrediente
comprimat [mg]
Vitamina D3 100 CWS
2.200
Oxid de magneziu granulat
264.457
Carbonat de calciu DC
1081.081
Oxid de zinc
6.224
Celuloză
128.038
Fosfat tri calcic
6.000
Stearat de magneziu
2.000
Film Aquapolis
10.000
1500.000

Proporție
0,15%
17,63%
72,07%
0,41%
8,54%
0,40%
0,13%
0,67%
100,00%

Ingrediente: Calciu 400 mg/ 50% VNR*,
Magneziu 150mg/ 40% VNR*, Vitamina D3 5 µg/
100% VNR*, Zinc 5 mg/ 50% VNR* și excipienți.
*Valori Nutriționale de Referință, cf. Regulament
1169/ 2011.

Mod de utilizare:
Doza recomandată este de 2 comprimate filmate
pe zi, după mesele principale.
Atenționări:
• A nu se depăși doza recomandată pentru
consumul zilnic.
• Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă
variată şi echilibrată şi un mod de viață sănătos.
• A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor
mici.
• A se păstra la temperaturi sub 25C° în ambalajul
original, în locuri ferite de umiditate și de
lumina directă a soarelui.
• A se consuma, de preferintă, înainte de sfârșitul
datei înscrisă pe ambalaj.

Producător:
C. Hedenkamp GmbH & Co. KG
Schierbusch 1, 33161 Hövelhof, Germania
Deținător notificare:
S.C. DR. HART S.R.L.
Str. Ciobanului, nr. 133,
Mogoşoaia, Jud. Ilfov, România.
www.drhart.ro
www.facebook.com/SmartDeLaDrHart
30 comprimate filmate
45 g
Supliment alimentar
notificat la Ministerul Sănătății
cu nr. 2623.
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