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Kalcikinon Forte x 60 tabl
 

Cena: 38,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent VALENTIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Kalcikinon Forte w postaci tabletek od firmy farmaceutycznej Valentis jest produktem przyczyniającym się do poprawy
mineralizacji kości, który wspomaga prawidłowe wchłanianie oraz wykorzystanie wapnia i fosforu. Produkt jest szczególnie polecany
kobietom w okresie menopauzy. Należy go jednak stosować wyłącznie w celu uzupełnienia codziennej podaży witamin i składników
mineralnych, które powinny być dostarczane do organizmu wraz z dietą. Nie należy go stosować w większych dawkach niż
rekomendowane przez producenta.

Na co jest Kalcikinon Forte? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest wzbogacenie codziennych posiłków w dawkę witaminy
D, wapnia i witaminy K, które wspomagają kondycję układu kostnego. W składzie suplementu diety znajduje się wapń (jako węglan
wapnia), witamina D (jako cholekalcyferol) i witamina K (jako KINON- menachinon-7). Wapń wspomaga utrzymanie zdrowych kości,
podobnie jaki witamina D oraz witamina K. Witamina D przyczynia się też do stymulowania produkcji nośników wapnia, a witamina K do
ich aktywacji.

W opakowaniu o masie netto 102 g znajduje się 60 tabletek Kalcikinon Forte. W skład 2 tabletek wchodzi 1000 mg (125% RWS) wapnia,
100 µg (133% RWS) witaminy K i 50 µg (1000% RWS) witaminy D. Składnikami pomocniczymi suplementu diety są: celuloza
mikrokrystaliczna, maltodekstryna, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana i poliwinylopirolidon, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych oraz kwasy tłuszczowe i dwutlenek krzemu. Suplement diety Kalcikinon Forte należy stosować zgodnie z zaleceniami
producenta oraz w dawkach, które nie przekraczają rekomendowanych porcji.

Wskazane dawkowanie produktu wynosi 2 tabletki dziennie. Suplement diety Kalcikinon Forte należy przyjmować w czasie posiłków,
popijając go odpowiednią dawką płynu. Nie powinno się przyjmować większych dawek suplementu diety, niż jest to zalecane. Suplement
diety Kalcikinon Forte, który jest stosowany zgodnie z zaleceniami, powinien wystarczyć na około 1 miesiąc suplementacji.

Nie wszyscy pacjenci powinni korzystać z suplementu diety Kalcikinon Forte. Przeciwwskazania produktu obejmują nadwrażliwość na
jego składniki czynne lub pomocnicze. Jeśli u pacjenta pojawią się jakiekolwiek symptomy, które można powiązać z nadwrażliwością na
składniki suplementu diety, należy go odstawić i skonsultować się z lekarzem.
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Jak w przypadku wszystkich innych suplementów, należy podchodzić ostrożnie do stosowania równoczesnego innych produktów, które
w swoim składzie zawierają witaminę D, witaminę K lub wapń. W razie wątpliwości najlepiej jest zasięgnąć porady lekarza lub
farmaceuty.

Kalcikinon Forte jest suplementem diety, co oznacza, że nie może zastąpić zdrowej diety i zdrowego trybu życia. Może natomiast
stanowić ich dopełnienie, jednak pacjent powinien stosować produkt w dawkach nie większych od wskazanych. Wszystkie suplementy
diety, w tym również wyrób Kalcikinon Forte, wymagają przechowywania w miejscu, które będzie niewidoczne i niedostępne dla dzieci.
Produkt powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej. Należy go także dobrze zabezpieczyć przed działaniem wilgoci.

Składniki
węglan wapnia (wapń), substancja przeciwzbrylająca: celuloza mikrokrystaliczna, maltodekstryna, stabilizatory – sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana i poliwinylopirolidon, substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
cholekalcyferol (witamina D), substancje przeciwzbrylające – kwasy tłuszczowe i dwutlenek krzemu, KINON™ (menachinon-7/ witamina
K otrzymywana z soi przez fermentację)

2 tabletki zawierają:

Wapń - 1000 mg (125% RWS)
Witamina K - 100 µg (133% RWS)
Witamina D - 50 µg/2000 IU (1000% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
102 g (60 tabletek)

Charakterystyka
Kalcikinon Forte zawiera wapń (jako węglan wapnia), witaminę D (jako cholekalcyferol) i witaminę K (jako KINON- menachinon-7)

Wapń jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości
Witaminy K i D pomagają w utrzymaniu zdrowych kości
Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystaniu wapnia i fosforu

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli 2 tabletki dziennie podczas posiłków.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Valentis AG, CH-6982 Agno - Lugano, Switzerland
Dystrybutor:
Valentis Polska Spółka z o.o., ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, Poland

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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