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Biowap Osteo D3 i K2 x 60 tabl
 

Cena: 38,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent LEKAM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Węglan wapnia (zawierający 36% wapnia), kompleks mineralny pozyskany z koralowca Corallium (zawierający 34% jonów wapnia),
witamina K2 (menachinon-7), substancja glazurująca - hydroksypropylornetyloceluloza, witamina D3 (cholekalcyferol), substancja prze-
ciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca - celuloza, barwnik - dwutlenek tytanu, substancja
wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja przeciwzbrylająca - talk, trójglicerydy średniołańcuchowe,
barwnik - tlenki i wodorotlenki żelaza.

1 tabletka zawiera:

Wapń - 500 mg (62,5% RWS)
Witamina D3 - 25 µg / 1000 j.m. (500% RWS)
Witamina K2 - 37,5 µg ( 50% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
88,32 g

Charakterystyka

Suplement diety Biowap Osteo D3+K2 zawiera składniki wspomagające profilaktykę złamań osteporotycznych.
Adresowany jest do kobiet po menopauzie chcących przeciwdziałać utracie minerałów kostnych.
Wapń jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości, przeciwdziała utracie minerałów kostnych po menopauzie.
Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i utrzymaniu jego prawidłowego poziomu we krwi.
Witamina K także pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, wspomaga ich uwapnienie.
Wskazania do stosowania Biowap Osteo: zwiększone zapotrzebowanie na wapń i witaminy D3 i K2 (kobiety po menopauzie).
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-2 tabletki dziennie, najlepiej po posiłku, popijając dużą ilością wody.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
LEK-AM
Ostrzykowizna 14A
Zakroczym

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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