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Vitrum Osteo 60 tabletek
 

Cena: 37,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: Takeda Polska sp. z o.o.

ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa

ILOŚĆ: 60 tabletek

 

Suplement diety zawierający wapń z muszli ostryg morskich, witaminę D3 i magnez.

 

ZASTOSOWANIE:

Vitrum Osteo zawiera wapń pozyskiwany jest z muszli ostryg morskich.

Wapń  potrzebny jest do utrzymania zdrowych kości. Witamina D3 polepsza wchłanianie i wykorzystanie wapnia. Ponadto witamina D3
jest odpowiedzialna za utrzymanie prawidłowej siły mięśniowej - co redukuje ryzyko upadków i w konsekwencji - złamań. Wraz z
witaminą D3 i magnezem, wapń jest odpowiedzialny za właściwy proces mineralizacji kości.

Przeznaczony dla osób dorosłych w celu uzupełnienia diety w wapń i witaminę D3.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Przyjmować 1 tabletkę dziennie, najlepiej w trakcie posiłku.

Zawartość w porcji dziennej:

Sk?adnik 1 tabletka (%RWS*)

Wap? (w?glan wapnia z muszli ostryg
1250 mg)

500 mg (62,5%)

Witamina D 800 j.m. (20 mcg)

Magnez 200 mg (53,3%)

*% realizacji RWS (referencyjnej warto?ci spo?ycia)

SKŁAD:

wapń (węglan wapnia z muszli ostryg), magnez (tlenek magnezu), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów
tłuszczowych), substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), substancja zagęszczająca (sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana), substancja wiążąca (hydroksypropylometyloceluloza), barwnik (dwutlenek tytanu), substancja glazurująca (glikol
polietylenowy), cholekalcyferol (witamina D).

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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