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Doppelherz aktiv Mocne kości, 60 tabletek
 

Cena: 21,11 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabletek

Postać tabletki

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Doppelherz aktiv Mocne kości, suplement diety w postaci tabletek. Zawiera najwyższą dawkę wapnia (1500 mg węglanu wapnia),
wysoką dawkę witaminy D3 (600 j.m.), niezbędną do utrzymania prawidłowego stanu kości. Witamina K wspomaga mineralizację kości.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety w składniki wspomagające utrzymanie prawidłowego stanu kości.

Zalecane spożycie

1 tabletka na dobę po posiłku, popijając obficie. Dla łatwiejszego połykania można tabletkę podzielić.
Dla uzyskania odpowiedniego efektu preparat należy stosować co najmniej 6 miesięcy.

Skład
Węglan wapnia (Ca); subst. wypełniające: guma akacjowa, skrobia ryżowa i celuloza mikrokrystaliczna; subst. przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, subst. przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, subst. glazurująca: szelak, subst. wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana, cholekalcyferol (wit.D), subst. przeciwzbrylająca: talk, olej z oliwek, emulgator: Polisorbat 80, fitomenadion (wit.K).

1 tabletka zawiera: Wapń 600 mg (75%)*, witamina D 15 µg (300%)*, Witamina K 15 µg (20%)*.
*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

Przechowywanie

W sposób niedostępny dla małych dzieci,
W temperaturze do 25oC.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
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Przy niewydolności nerek, kamicy nerkowej lub nadczynności przytarczyc należy skonsultować się z lekarzem.
W przypadku stosowania leków nasercowych lub antybiotyków należy sprawdzić ulotkę stosowanego leku lub poradzić się
farmaceuty.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dzienne.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy lub glutenu.
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