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Calcium Osteo D3+ tabl.powl. 60 tabl.
 

Cena: 32,26 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent BIO-PROFIL POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Stosowanie suplementu diety Calcium OSTEO D3+ zaleca się kobietom w okresie okołomenopauzalnym, osobom o ograniczonej
aktywności fizycznej, w okresie rekonwalescencji po złamaniach kości oraz osobom narażonym na niedobór wapnia w organizmie
(niewłaściwa dieta, spożywanie dużej ilości kawy, palenie papierosów).
Produkt wieloskładnikowy, zawiera: wapń, witaminę D3, witaminę K1, miedź, cynk i L-lizynę.

Wapń bierze udział w procesach tworzenia oraz mineralizacji kości i zębów. Odpowiada za utrzymanie prawidłowej gęstości i
wytrzymałości kości.
Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu, w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we
krwi oraz w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.
Cynk uczestniczy w procesie wzrostu organizmu oraz regeneracji tkanek.
Witamina K uczestniczy w procesie wiązania i wbudowania wapnia w strukturę kości.
Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych oraz w ochronie komórek przed oksydacyjnym, a także w
prawidłowym transporcie żelaza w organizmie.
Aminokwas L-lizyna sprzyja wchłanianiu wapnia z przewodu pokarmowego, przyczynia się do rozwoju i utrzymania prawidłowej struktury
kości.

Skład:
Wapń (węglan wapnia), substancja wypełniająca: celuloza (celuloza mikrokrystaliczna), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), cynk (cytrynian cynku), substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana, L-lizyna (chlorowodorek L-lizyny), miedź (cytrynian miedzi (II)), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, witamina
D3 (cholekalcyferol), witamina K1 (filochinon).

Jedna tabletka zawiera:
wapń 500 mg (węglan wapnia) (62,5% RDA)
witamina D3 5 µg (100% RDA)
witamina K1 30 µg (40 % RDA)
miedź 1 mg (100% RDA)
cynk 5 mg 50% RDA)
L-lizyna 10 mg*
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* brak zalecanego dziennego spożycia
RDA - zalecane dzienne spożycie.

Dawkowanie:
Zaleca się przyjmowanie 1 tabletki dziennie w trakcie posiłku. Tabletkę należy popić wodą.

Przeciwwskazania:
Przy niewydolności nerek, nadczynności przytarczyc lub stosowaniu leków nasercowych i antybiotyków przed zastosowaniem
suplementu diety należy skonsultować się z lekarzem.

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