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Calsin osteo 2000 x 60 tabl
 

Cena: 19,33 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent AUROVITAS

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Calsin Osteo 2000 - dla kobiet i mężczyzn w wieku 50 lat i starszych.

wapń i witamina D pomagają zmniejszyć utratę minerałów kostnych u kobiet w okresie pomenopauzalnym. Niska gęstość
mineralna kości stanowi czynnik ryzyka w odniesieniu do osteoporotycznych złamań kości. Informacja ta przeznaczona jest dla
kobiet w wieku 50 lat i starszych. 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.

Cechy

wapń, witamina D3 1000 j.m., witamina K

Składniki
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

Wartości odżywcze Składniki odżywcze: 2 tabletki: RWS*:
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
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Stosowanie
Zalecane spożycie: 1 tabletka dwa razy dziennie, po posiłku.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników
suplementu diety. 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.

Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH) we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym i ciemnym, w temp. pokojowej.

Producent
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
72,9

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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