
MINERAŁYSPIS TREśCI 32 PRODUKTY  
(dawkowanie/czas kuracji)

  Sole Mineralne
w postaci chelatów aminokwasowych  
zapewniających najlepszą wchłanialność

Warunki przechowywania: Prze-
chowywać w suchym i nie nasłonecznio-
nym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wil-
goc i,  w  t empe ra t u r ze  poko jowe j 
(15°-30° C).
Preparat należy przechowywać 
w sposób niedostępny dla małych 
dzieci.
Prosimy nie zażywać jeżeli zewnętrzna 
folia została usunięta lub uszkodzona 
w  inny sposób, umożliwiający otwarcie 
produktu przed zakupem.
 

Solgar® jest zarejestrowanym znakiem towarowym 
Solgar. 
Wyprodukowano z największą 
starannością w USA. Producent:  
SOLGAR Inc., Leonia, N.J.
Dystrybutor w Polsce:  
SOLGAR POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Skoroszewska 12, 02-495 Warszawa
www.solgar.pl

90 TABLETEK

SUPLEMENT DIETY

SOLE
MINERALNE

CHELATY
NIE ZAWIERA CUKRU I SKROBI

ODPOWIEDNI DLA WEGAN Najlepiej spożyć przed końcem: podano na szyjce butelki w postaci: 
miesiąc  rok  (MM RR)
Nr partii: (znajduje się na szyjce butelki)

Sposób użycia: osoby dorosłe trzy (3) ta-
bletki dziennie, najlepiej zażywać w trakcie 
posiłku lub stosować według wskazań lekarza. 
Nie należy przekraczać zalecanej do spoży-
cia porcji w ciągu dnia. Produkt nie może być 
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby 
zażywające leki lub chore powinny przed za-
życiem preparatu skonsultować się z lekarzem.
Certyfikat koszerności Solgar KOF-K #K-1250.
*  % realizacji dziennego zalecanego spożycia
† Patenty produkcyjne lbion International Inc.

OS R NI : Przypadkowe przedawkowanie 
produktami zawierającymi żelazo jest główną 
przyczyną śmiertelnych zatruć wśród dzieci poni-
żej szóstego roku życia. W razie przypadkowego 
przedawkowania, natychmiast wezwać lekarza.

Skład
rzy (3) tabletki zawierają:  %DZS*

Wapń (diglicynian†, węglan)............500 mg 63
Magnez (diglicynian†, tlenek)...........250 mg 67
Potas (chlorek potasu) .......................99 mg 5
elazo (diglicynian†) .........................10 mg 71

Cynk (diglicynian†) ............................10 mg 100
Mangan (diglicynian†) .........................4 mg 200
Selen (l-selenometionina)....................50 g 91
Miedź (diglicynian†) .........................250 g 25
Jod (jodek potasu) ...........................150 g 100
Chrom (pikolinian) .............................20 g 50
Substancje wypełniające: celuloza 
mikrokrystaliczna, maltodekstryna, 
hydroksypropyloceluloza, fosforan diwapniowy
uma celulozowa

Substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, 
roślinny stearynian magnezu, roślinny kwas 
stearynowy

Substancja glazurująca: hydroksypropylometylo-
celuloza, glicerol (z oleju z ziarna palmowego 
i oleju kokosowego)

Nie zawiera: drożdży, pszenicy, soi, glu-
tenu, produktów mlecznych, sztucznych sub-
stancji konserwujących, aromatycznych lub 
barwiących.
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