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Molekin Osteo x 60 tabl powlekanych
 

Cena: 24,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent NATUR PRODUKT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
węglan wapnia, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, menachinon-7(witamina K2), cholekalcyferol(witamina D),
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: E170, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, średniołańcuchowe trójglicerydy.

1 tabletka zawiera:

Witamina D - 25 µg (500% RWS)
Witamina K - 37,5 µg (50% RWS)
Wapń - 300 mg (38% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 60 tabletek powlekanych (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Produkt przeznaczony dla kobiety w wieku 50 lat i starszych. Zawiera wapń, witaminę D3 w dawce zalecanej przez ekspertów oraz
witaminę K2 (menachinon - MK-7).

Przeciwwskazania
Należy zachować szczególną ostrożność:
Jeśli stwierdzono reakcje alergiczne wszelkiego typu na produkty zawierające witaminy D i K. Jeśli u pacjenta stwierdzono
hiperwitaminozę D (zbyt duże stężenie witaminy D we krwi) Jeśli stosowane są pochodne warfaryny lub aspiryna w niskich dawkach w
celu rozrzedzenia krwi. Jeśli występują skłonności do zakrzepów. Nie stosować w przypadku gruźlicy, sarkoidozy, niektórych typów
chłoniaków.
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Stosowanie
O ile lekarz nie zaleci inaczej: 1 tabletka dziennie. Popić wodą. Stosować po posiłkach

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Mazowiecka

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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