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Osteovit D3 forte x 100 tabl
 

Cena: 18,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 tabl

Postać Tabletki

Producent ASA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
węglan wapnia; celuloza mikrokrystaliczna, substancja wypełniająca - żel celulozowy ; substancja przeciwzbrylająca - stearynian
magnezu; substancja wiążąca - hydroksypropylometyloceluloza; substancja wiążąca - alkohol poliwinylowy (PVA) ; sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, nośnik - guma celulozowa usieciowana ; witamina D (w postaci witaminy D3 – jako
cholekalcyferol)

1 tabletka zawiera:

Węglan wapnia 1475 mg
w tym wapń 500 mg (62,5% RWS)

Witamina D 25 μg (500% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
100 tabletek, ilość netto: ok. 154g

Charakterystyka
Osteovit D3 Forte polecany jest:

kobietom w okresie okołomenopauzalnym.
wspomagająco osobom do utrzymania zdrowych kości
osobom obojga płci w wieku 60 lat i starszym ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na witaminę D
osobom długotrwale unieruchomionym
w celu uzupełnienia niedoborów witaminy D3 i wapnia w organizmie

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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

Przechowywanie
Preparat powinien być przechowywany w sposób niedostępny i niewidoczny dla małych dzieci.

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

Ważne informacje
Produkt bezglutenowy, nie zawiera laktozy. Może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

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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