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Tekst ulotki informacyjnej 

 

Sanostol
®
  

Musujące tabletki do ssania  

Suplement diety  

Preparat multiwitaminowy wzbogacony w wapń 

Zawiera substancje słodzące 

 

Skład: 

Sanostol
®
 tabletki do ssania zawierają: 

 

Składniki odżywcze: Funkcja dla organizmu, 

(odpowiada za): 

Wapń   zdrowe kości i zęby 

Witamina C  produkcję kolagenu zapewniającego prawidłowe 

funkcjonowanie skóry, kości, zębów, naczyń 

krwionośnych 

 prawidłowe funkcjonowanie układu 

odpornościowego 

 działanie przeciwutleniające 

Niacyna  metabolizm węglowodanów, tłuszczów i białek 

 prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego 

Witamina E  działanie przeciwutleniające 

Kwas pantotenowy  przemianę energetyczną, metabolizm białek i 

tłuszczów  

 tworzenie niektórych hormonów 

Witamina B2  

(Ryboflawina) 
 prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego 

 zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia 

 prawidłowy stan błon śluzowych 

 prawidłowy stan czerwonych krwinek 

 prawidłowe widzenie 

Witamina B1 

(Tiamina) 
 prawidłowe funkcjonowanie serca 

 prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego 

 utrzymanie prawidłowych funkcji 

psychologicznych 

Witamina A  prawidłowe funkcjonowanie skóry i śluzówki 

 prawidłowe widzenie 

Witamina B6   prawidłowe funkcjonowanie układu 

odpornościowego 

 przemianę i metabolizm aminokwasów 

Kwas foliowy  podział komórek, tworzenie czerwonych i 

białych ciałek krwi 

 utrzymanie prawidłowych funkcji 

psychologicznych 

 prawidłowe funkcjonowanie układu 

odpornościowego 

 zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia 

Witamina D  przemianę wapnia i fosforanów 

 właściwą mineralizację kości 

Witamina B12  tworzenie czerwonych ciałek krwi 

Biotyna  prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. 

 

Składniki dodatkowe: substancja wypełniająca: sorbitol; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; 

substancja wypełniająca: wodorowęglan sodu; substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu; 

substancje słodzące: aspartam, acesulfam K; aromat cytrynowy, aromat pomarańczowy. 
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Zalecane spożycie: 

 Dzieci od 4 do 12 lat: 2 tabletki dziennie. 

 Dzieci od 12 lat, młodzież i dorośli: 3 tabletki dziennie.  

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

 

Informacje na temat preparatu 

Sanostol
®
 jest preparatem w postaci tabletek do ssania o owocowym smaku, zawierających zestaw 

witamin oraz wapń.  

Witaminy oraz wapń są istotne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dziecka. Wapń i witamina D 

obecne w preparacie są jednymi z ważniejszych substancji dla organizmu człowieka. Są potrzebne 

m.in. dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci. Wapń bierze udział w procesach krzepnięcia 

krwi, prawidłowym działaniu układu nerwowego i mięśniowego. 

Organizm ludzki nie potrafi wytworzyć większości witamin oraz wapnia, dlatego też składniki te 

muszą być dostarczane wraz z pożywieniem.  

Stosowanie preparatu Sanostol
®
 uzupełnia poziom witamin i wapnia w organizmie. 

 

Zalecenia do stosowania preparatu Sanostol
®
: 

 dzieci i młodzież w okresie intensywnego wzrostu; 

 w okresie jesienno-zimowym; 

 w okresie rekonwalescencji; 

 w okresie szczególnego przeciążenia organizmu (stres, duży wysiłek fizyczny i umysłowy). 

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zrównoważoną, zróżnicowaną dietę i 

prowadzić zdrowy tryb życia. 

Preparat ten nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 

 

Preparat nie zawiera cukru. 

Produkt zawiera źródło fenyloalaniny. 

 

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. 

 

Preparat przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25°C, w szczelnie zamkniętym 

opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

Nie stosować po upływie daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu. 

 

Środek osuszający (żel krzemionkowy) zawarty w nakrętce nie jest przeznaczony do spożycia – 

chronić przed dziećmi. 

 

Dostępne opakowania: 

30 i 60 tabletek. 

 

Producent: 

Takeda Pharma Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 146 A 

02-305 Warszawa 

tel. 22 608 13 00 

faks 22 608 13 03 

 

(logo) 

 

Miejsce wytwarzania: 

Takeda Pharma Sp. z o.o. 

ul. Księstwa Łowickiego 12 

99-420 Łyszkowice 

 

www.sanostol.pl 


