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Vitrum Calcium 1250 + vitaminum D3 x 60 tabl (Takeda)
 

Cena: 27,12 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent TAKEDA PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Vitrum Calcium 1250 + Vitaminum D3 w postaci tabletek jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych, w tym
szczególnie dla kobiet po 30. roku życia. Na co jest Vitrum Calcium 1250 + Vitaminum D3? Wskazaniem do stosowania suplementu
diety od Takeda Pharma jest uzupełnienie zdrowej diety w wapń i witaminę D, które wspierają utrzymanie zdrowych kości i zębów. W
skład suplementu diety wchodzi naturalne źródło wapnia z muszli ostryg, a także witamina D. Wapń wspiera proces krzepnięcia krwi i
pracę mięśni, a witamina D wspomaga pracę układu odpornościowego, a dodatkowo przyczynia się do utrzymania prawidłowego
poziomu wapnia w organizmie.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek Vitrum Calcium 1250 + Vitaminum D3. W skład każdej z nich wchodzi 500 mg (62,5% RWS)
wapnia (w postaci 1250 mg węglanu wapnia), a także 5 µg (100% RWS) witaminy D. Formułę suplementu diety uzupełniają składniki
pomocnicze, czyli celuloza mikrokrystaliczna i usieciowiona sól sodowa karboksymetylocelulozy, a oprócz tego sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, hydroksypropylometyloceluloza i polidekstroza, a dodatkowo dwutlenek tytanu, talk i średniołańcuchowe kwasy
tłuszczowe MCT oraz ryboflawina i błękit brylantowy FCF. Zalecane dawkowanie Vitrum Calcium 1250 + Vitaminum D3 to 1 tabletka
dziennie, przyjmowana w czasie posiłku i popijana odpowiednią ilością wody.

Przeciwwskazaniem do spożywania suplementu diety Vitrum Calcium 1250 + Vitaminum D3 jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego
składników (czynnych i pomocniczych). Produkt jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych, więc nie należy podawać go dzieciom i
młodzieży. W kwestii ewentualnego zastosowania suplementu diety w ciąży i w czasie laktacji należy skonsultować się z lekarzem lub z
farmaceutą, zwłaszcza jeśli kobieta już stosuje inne suplementy. Vitrum Calcium 1250 + Vitaminum D3 to suplement diety, który należy
traktować jako uzupełnienie zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia, a nie jako ich zamiennik. Produkt powinien być
przechowywany w taki sposób, aby był niewidoczny i niedostępny dla najmłodszych dzieci.

Składniki
wapń (węglan wapnia z muszli ostryg), substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), substancja zagęszczająca (sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowiona), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), substancja glazurująca
(hydroksypropylometyloceluloza), substancja glazurująca (polidekstroza), barwnik (dwutlenek tytanu), cholekalcyferol (witamina D),
substancja przeciwzbrylająca (talk), średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe MCT, barwniki (ryboflawina, błękit brylantowy FCF).
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1 tabletka zawiera:

Wapń (w postaci węglanu wapnia 1250 mg) - 500 mg (62,5% RWS) Witamina D - 5 µg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Producent
Takeda Pharma Sp. z o.o.
Ul. Prosta 68
00-838 Warszawa

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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