
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

UniKalk osteo 1000 x 120 tabl
 

Cena: 37,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 120 tabl

Postać Tabletki

Producent ORKLA HEALTH

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
węglan wapnia, substancje glazurujące (hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, celuloza
mikrokrystaliczna, monoglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym), substancja wypełniająca (sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana), cholekalcyferol

Zawartość w 1 tabletce

węglan wapnia- 400 mg (50% RWS)
witamina D3- 10 mcg (200% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
120 tabletek (brak zawartości netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Suplement diety zawierający wapń i witaminę D pomagające utrzymać zdrowe kości.
UniKalk Osteo 1000 suplement diety zaleca się szczególnie:

kobietom w okresie menopauzy,
kobietom i mężczyznom powyżej 50 r.ż.,
młodzieży i dzieciom w okresie wzrostu,
osobom palącym papierosy, pijącym kawę, znaczne ilości czarnej herbaty oraz napoje zawierające fosforany.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1-2 tabletki dziennie (1 tabletka rano/1 tabletka wieczorem), od 11 roku życia.

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

Producent
Dystrybutor w Polsce:
Orkla Health Sp. z o.o., 02-604 Warszawa, ul. Olkuska 7
Producent:
Orkla Health A/S, Dania

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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