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Calsin Osteo 2000, 60 tabletek
 

Cena: 23,92 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabletek

Postać tabletki

Producent APOTEX NEDERLAND B.V.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Calsin Osteo 2000, suplement diety dla kobiet i mężczyzn w wieku 50 lat i starszych. Zawiera wapń, witaminę D i witaminę K.

Wapń i witamina D pomagają zmniejszyć utratę minerałów kostnych u kobiet w okresie pomenopauzalnym. Korzystne działanie
występuje w przypadku spożywania dziennie przynajmniej 1200 mg wapnia i 20 µg witaminy D ze wszystkich źródeł.
Witamina K pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety w wapń, witaminę K i witaminę D kobiet i mężczyzn w wieku 50 lat i starszych.

Zalecane spożycie
1 tabletka dwa razy dziennie, po posiłku.

Skład
Węglan wapnia (wapń), Aquamin TG (wapń), substancje wypełniające: celuloza, guma arabska, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, menachinon (witamina K2),
cholekalcyferol (witamina D3), barwnik: dwutlenek tytanu, substancje glazurujące: glikol polietylenowy, poliwinylopirolidon, guma
arabska, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, kwas stearynowy.

2 tabletki zawierają: Wapń elementarny 800 mg (100%)*, węglan wapnia (w tym z Aquamin TG) 2241 mg, Witamina D3 25 µg (1000 j.m.)
(500%)*, Witamina K2 (Menachinon MK7) 40 µg (53%)*
*Referencyjne Wartości Spożycia

Przechowywanie

W sposób niedostępny dla małych dzieci.
W suchym i ciemnym miejscu.
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W temperaturze pokojowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników suplementu diety.

Dodatkowe informacje

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH) we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub
farmaceutą.
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