
Supliment alimentar

Ingrediente: carbonat de calciu (echivalent la 600 mg 
calciu); stabilizatori: celuloză microcristalină, 
carboximetilceluloză sodică reticulată; agent de 
glazurare alb: dioxid de titan, hipromeloză, alcool 
polivinilic, macrogol 4000, polidextroză, talc; agenţi 
antiaglomeranţi: dioxid de siliciu coloidal şi stearat de 
magneziu; colecalciferol (vitamina D3 800 Ul). 

Caracteristici: Suplimentul alimentar Sanvero® Calciu 
+ Vitamina D3 conține calciu, necesar pentru 
menținerea sănătății sistemului osos și a dinților, 
alături de vitamina D3. Calciul și Vitamina D3 
contribuie la funcționarea normală a sistemului 
muscular.

Calciul contribuie la: 
-   metabolismul energetic normal; 
-   funcţionarea normală a enzimelor digestive; 
-   procesul de diviziune şi de diferenţiere celulară;
-   coagularea normală a sângelui; 
-   neurotransmisie normală. 

Vitamina D3 contribuie la: 
-   absorbţia/utilizarea normală a calciului şi fosforului; 
-   menţinerea concentraţiilor normale de calciu în sânge; 
-   funcţionarea normală a sistemului imunitar.
 
Mod de utilizare: 1 comprimat filmat pe zi, după masa 
principală. 

Prezentare: cutie cu 3 blistere a câte 10 comprimate 
filmate.
 
Atenţionări: a nu se lăsa la îndemâna şi la vederea 
copiilor mici. A nu se depăşi doza recomandată 
pentru consumul zilnic. 
Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să 
înlocuiască un regim variat, echilibrat şi un stil de 
viaţă sănătos. 
Dacă suferiţi de afecţiuni cronice sau urmaţi un 
tratament medicamentos de lungă durată, cereţi 
sfatul consultantului de specialitate înaintea utilizării 
suplimentului alimentar. 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea 
fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă consultantului de specialitate pentru 
recomandări înainte de a lua acest supliment. 
A nu se utiliza de către persoanele cu sensibilitate la 
oricare dintre componentele produsului. 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul 
original. 
A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârşitul 
perioadei înscrise pe ambalaj (EXP).

Deţinător notificare: 
S.C. Sanvero Healthcare S.R.L.
Adresa: Str. Preciziei, Nr. 20, Sector 6, București  

Notificare Ministerul Sănătăţii nr. 4534/02.12.2020

Cantitate netă: 53,2 g

*VNR = Valoarea Nutriţională de Referinţă conform Regulament.1169/2011

Informaţii nutriţionale Conţinut/comprimat filmat

Calciu 600 mg (75% VNR*)

Vitamina D3 20 mcg (400% VNR*)

30 comprimate filmate

Calciu 600 mg Vitamina D3 20 mcg

Calciu
+ Vitamina DVitamina D33


