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Doppel herz aktiv na osteoporozę x 60 tabl
 

Cena: 16,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
węglan wapnia (1250 mg; 69% masy tabletki), substancja wypełniająca: celuloza, tlenek magnezu (Mg), substancja wypełniające: guma
akacjowa i guma celulozowa usieciowana; substancja przeciwzbrylające: talk, dwutlenek krzemu i sole magnezowe kwasów
tłuszczowych; substancja wypełniajaca: hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: glikol
polietylenowy, cholekalcyferol (wit.D3), fitomenadion (wit.K1).

 wartość odżywcza w 1 tabletce w 100 g

(w 55 tabletkach)
wartośc energetyczna 2 kJ / 0,5 kcal 125 kJ / 30 kcal

tłuszcz

w tym

- kwasy t?uszczowe
nasycone 

�

0,02 g

0,02 g

1 g

1 g

Wapń 500 mg (63%)1 27780 mg (3470%)1

Magnez 100 mg (27%) 5560 mg (1480%)
Witamina D 20 µg (400%) 1110 µg (22200%)

Witamina K 15 µg (20%) 830 µg (1110%)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/doppel-herz-aktiv-na-osteoporoze-x-60-tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 wartość odżywcza w 1 tabletce w 100 g

(w 55 tabletkach)

1 w nawiasach podano:% referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
60 tabletek (zawartość netto opakowania: 108 g)

Charakterystyka
Do postępowania dietetycznego w:

ryzyku rozwoju osteoporozy
niedoborach wapnia lub witaminy D
złamaniach kości

Zaleca się stosowanie preparatu:

przez kobiety po menopauzie,
przez mężczyzn po 50 roku życia,
przy niskiej aktywności ruchowej,
po złamaniach kości,
w diecie ubogiej w sery i inne przetwory mleczne,
przy słabej ekspozycji na słońce lub stosowaniu filtrów UV na skórę,
w ciąży i podczas karmienia piersią (w celu odbudowy depozytu kostnego)
w niedoborach wapnia wynikających m.in. z zaburzeń hormonalnych, cukrzycy, stosowania kortykoidów itp

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Przed zastosowaniem poinformować lekarza o: niewydolności nerek, kamicy nerkowej, nadczynności przytarczyc, ciąży (lub karmieniu
piersią) oraz o stosowaniu leków moczopędnych lub digoksyny oraz doksycykliny.

Stosowanie
1 tabletka dziennie, najlepiej przed posiłkiem, co sprzyja lepszej przyswajalności wapnia. Osoby na diecie bezmlecznej: 2 tabletki
dziennie. Tabletkę można dzielić.
Dla uzyskania odpowiedniego efektu zwykle stosuje się długotrwale – w razie wątpliwości poradzić się lekarza. Wzmocnieniu kości
sprzyja również umiarkowany, regularny wysiłek fizyczny.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze poniżej 25oC.

Producent
Queisser Pharma GmbH&Co KG
Export Department
Schleswiger Strasse 74
24941 Flensburg
Niemcy

Ważne informacje
Zawiera znikome ilości białka, węglowodanów, cukru i soli. Nie zawiera laktozy, glutenu ani żelatyny.
Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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