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Osteovit 1000 x 100 tabl
 

Cena: 19,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 tabl

Postać Tabletki

Producent ASA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancje podstawowe: węglan wapnia 1000 mg, co odpowiada 400 mg jonów wapnia (Ca2+), witamina D (w postaci witaminy D3 –
cholekalcyferolu) – 2,5 µg.
Substancje dodatkowe: nośnik: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, guma celulozowa usieciowana, substancja
przeciwzbrylająca: stearynian magnezu.
Substancja pomocnicza: maltodekstryna.

zawartość 1 kapsułki:

Wapń (Ca2+) 400mg (50% RWS)
Witamina D 2,5 µg (50% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
100 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Preparat zawiera węglan wapnia, który jest źródłem zjonizowanego wapnia.

Osteovit 1000 polecamy:

kobietom w okresie około- i menopauzalnym,
wspomagająco osobom w okresie rekonwalescencji po złamaniu kości,
osobom w stanach zwiększonego zapotrzebowania na wapń (np. okres intensywnego wzrostu),
osobom długotrwale unieruchomionym,
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wspomagająco w okresie alergii.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
Stosować 2 razy dziennie po 1 tabletce, popić niewielką ilością płynu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-20°C) w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
ASA Sp. z o.o.,
ul. Oświęcimska 11,
48-100 GŁUBCZYCE

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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