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Biowap 1400 D3 tabl.powl. 60 tabl.
 

Cena: 15,88 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki zawarte w suplemencie diety BIOWAP 1400 D3 pełnią rolę w utrzymaniu prawidłowej masy tkanki kostnej. Zawarta w
preparacie Witamina D3 pełni rolę w absorpcji wapnia przez organizm.
Wapń jest podstawowym składnikiem budolcowym kości.
Witamina D3 (cholekalcyferol) warunkuje utrzymanie zdrowych kości, odpowiada za prawidłową gospodarkę wapniową organizmu i
mineralizację kości. Wspomaga wchłanianie wapnia w jelicie i utrzymanie jego prawidłowego poziomu we krwi.

Skład:
Węglan wapnia (zawierający 36% wapnia), kompleks mineralny pozyskiwany z koralowca Corallium (zawierający 34% jonów wapnia),
substancja glazurująca (otoczka) - hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana, substancja wypełniająca – celuloza, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja
przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu, substancja wypełniająca (otoczka) – celuloza, barwnik (otoczka) - dwutlenek tytanu, substancja
przeciwzbrylająca (otoczka) - talk, trójglicerydy średniołańcuchowe (otoczka), barwnik (otoczka) – tlenki i wodorotlenki żelaza, witamina
D3 (cholekalcyferol).

Zawartość w 1 tabletce:
Węglan wapnia 1250 mg (62,6% ZDS)
w tym wapń 450 mg (62,6% ZDS)
Kompleks mineralny z koralowca 150 mg (62,6% ZDS)
w tym wapń 51 mg (62,6% ZDS)
Witamina D3 10 µg (200% ZDS)

ZDS - Zalecane dzienne spożycie

Dawkowanie:
1-2 tabletki dziennie po posiłku, najlepiej rano.

Przeciwwskazania:
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W przypadku osób z hiperkalcemią, hipermagnezemią, chorobami nerek,
blokiem przedsionkowo-komorowym serca, niedociśnieniem tętniczym, biegunką oraz kobiet w ciąży i karmiących piersią należy
skonsultować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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