
113004 Citrokalcevit"  
Doplněk stravy 
60 tablet 
Netto váha: 30 g (60 tablet po 500 mg) 
 
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. 
 
Složení: citronan vápenatý (vápník), směs vitamínů: vitamín C (kyselina askorbová), vitamín B3 - 
niacin (nikotinamid), vitamin E (D-alfa-tokoferyl acetát), vitamín B5 – kyselina pantothenová (D-
pantothenan vápenatý), vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid), vitamín B1 - thiamin (thiamin 
hydrochlorid), vitamín B2 (riboflavin), vitamín A (retinyl - acetát), kyselina listová (kyselina 
pteroylmonoglutamová), vitamín D3 (cholekalciferol), vitamín B12 (kyanokobalamin), biotin (D-
biotin), protispékavé látky: talek a stearan vápenatý. 
 

  Složení 1 
tablety: 

% RHP* Složení 4 
tablety: 

% RHP* 

vápník 80 mg 10 320 mg 40 

vitamín A 225 µg RE 28 900 µg RE 112 

vitamín D3 1,675 µg 33,5 6.7 µg 134 

thiamin 0,25 mg 22,7 1 mg 90,9 

riboflavin 0,25 mg 17,8 1 mg 71,4 

niacin 3 mg NE 18,8 12 mg NE 75,0 

vitamín B12 0,55 µg 22,0 2,2 µg 88,0 

vitamín B6 0,3 mg 21,4 1,2 mg 85,7 

vitamín C 14 mg 17,5 56 mg 70 

vitamín E 1,6 mg α-TE 13,3 6.4 mg α-TE 53,3 

kyselina listová 90 µg 45,0 360 µg 180 

kyselina 
pantothenová 

1,25 mg 20,8 5 mg 83,3 

biotin 0,33 µg 0,66 1,32 µg 2,6 

* % referenční hodnoty příjmu 
 
Doporučené denní dávkování:  
děti 7 - 14 let: 1 tableta denně 
mladiství a dospělí:  4 tablety denně 
těhotné ženy: 3 tablety denně 
 
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. 
Skladování: v suchém místě při pokojové teplotě do 25°C 
Země původu: Rusko 
Distributor: ISTA CORPORATION, s.r.o, Pobřežní 370 / 4, 186 00 Praha 8, Česká republika 
 


