
ALWP-0200-000 

 
Allertec® Wapno Plus 
suplement diety 
Zawiera substancje słodzące. 
                
DLA OSÓB PODATNYCH NA ALERGENY. 
WAPŃ + PACHNOTKA + KWERCETYNA + WIT. D 
 
20 TABLETEK MUSUJĄCYCH O SMAKU CYTRYNOWYM 
 
Bez dodatku cukrów. Może być stosowany przez diabetyków. 
Pozostałe informacje obowiązkowe na temat produktu znajdują się wewnątrz ulotki. 
 
Producent:   
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. (logo) 
83-200 Starogard Gdański 
ul. Pelplińska 19 

Nr partii: podany na spodzie opakowania. 
Najlepiej spożyć przed końcem: data podana na spodzie opakowania.  
 
Przechowywanie: Chronić przed światłem i wilgocią. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci,  
w temperaturze do 25°C. 
 

Masa netto: 80 g (20 tabletek po  4 g) 

 

Kod kreskowy:   
 
 
TYŁ  
 
Allertec® Wapno Plus 
suplement diety 
 

Polecany dla osób podatnych na alergeny. 
 
 
Liść pachnotki zwyczajnej (wyciąg) – wspomaga produkcję swoistych przeciwciał pełniących ważną rolę  
w odpowiedzi przeciwko antygenom, które powstają podczas zetknięcia z alergenem (np. pyłki traw i drzew, roztocza, 
pochodzenia zwierzęcego, zarodniki grzybów pleśniowych) oraz wspiera produkcję cytokin, które są odpowiedzialne 
za prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Korzystnie wpływa na odporność organizmu. Przyczynia 
się do zwiększenia niespecyficznej odporności komórkowej. 
 
Wapń – bierze udział w procesie podziału i specjalizacji komórek. 
 
Witamina D – wspomaga prawidłowe działanie układu odpornościowego, bierze udział w podziale komórek  
i pomaga w prawidłowym wykorzystaniu wapnia. 
 
Zawiera kwercetynę. 

 
Zalecane spożycie: 1 tabletka dwa razy dziennie.    
Sposób przygotowania:  Jedną tabletkę należy rozpuścić w szklance (200ml) letniej wody. 
 



ALWP-0200-000 

Składniki: Regulator kwasowości: kwas cytrynowy, węglan wapnia, substancja wypełniająca: sorbitol, regulator 
kwasowości: wodorowęglan sodu, ekstrakt z liści pachnotki zwyczajnej (Perilla frutescens), aromat cytrynowy, 
kwercetyna, substancja wiążąca: glikol polietylenowy, substancja słodząca: acesulfam K, substancja słodząca: 
sacharynian sodu, witamina D (cholekalcyferol, witamina D3), barwnik: ryboflawina. 
 
Produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży, karmiące oraz osoby uczulone na którykolwiek ze 
składników, w tym na rośliny z rodziny Lamiaceae (pachnotka). 
 

 
 

 
*RWS – Referencyjna wartość  spożycia 

 
Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia 2 tabletek dziennie.  
 
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.  
 
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zaleca się stosowanie zrównoważonej  
i zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. 
 
 
 
 

 
 
 

Składnik 
2 tabletki 

(zalecana dzienna porcja) 

Wapń  640 mg (80% RWS*) 

Liść pachnotki 
zwyczajnej (ekstrakt) 

800 mg 

Kwercetyna  51,02 mg 

Witamina D  5 µg (100% RWS*) 


