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Ostercal x 90 kaps
 

Cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent NUTROPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
węglan wapnia (w tym z muszli ostryg 25%), kapsułka: żelatyna, substancja przeciwzbrylająca: celuloza; chlorowodorek lizyny,
cholekalcyferol, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych

1 kapsułka zawiera:

Wapń (węglan wapnia) - 400 mg (50% RWS)
Witamina D3 (cholekalcyferol) - 25 µg 1000 j.m. (500% RWS)
Lizyna - 25 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
90 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Ostercal zawiera składniki pozwalające utrzymać zdrowe kości i zęby (wapń, witamina D)
Właściwości i wskazania do stosowania:

Wapń i witamina D pomagają w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
Wapń pomaga w utrzymaniu prawidłowego przekaźnictwa nerwowego.
Witamina D pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi, w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu oraz
funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Lizyna wpływa na efektywniejsze wchłanianie wapnia z jelita i jednocześnie redukuje jego wydalanie wraz z moczem, co
prowadzi do efektywniejszego wykorzystania tego pierwiastka
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W przypadku kamicy nerkowej, niewydolności nerek i nadczynności
przytarczyc należy ustalić sposób użycia preparatu z lekarzem.

Stosowanie
Dorośli: 2 kapsułki dziennie w trakcie posiłku

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Jednostkowe przebarwienia kapsułki są
związane z różnicami kolorystycznymi i są charakterystyczne dla zastosowanych surowców. Nie stanowią wady jakościowej produktu.

Ważne informacje
Produkt bezglutenowy. Bez laktozy. Może być stosowany przez diabetyków.

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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