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Osteovit D3 FORTE x 100 tabl.
 

Cena: 20,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 tabl.

Postać tabl.

Producent ASA SP.Z O.O. GŁUBCZYCE

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Działanie i właściwości:
Osteovit D3 Forte zawiera węglan wapnia, który jest źródłem zjonizowanego wapnia (Ca2+). Wapń bierze udział w tworzeniu i
mineralizacji kości. Działa wspomagająco w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Wspomaga prawidłowy proces przewodzenia
nerwowego, krzepliwość krwi. Wapń stanowi element równowagi elektrolitycznej organizmu. Wapń przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu energetycznego poprzez wpływ na aktywność wielu enzymów szlaków metabolicznych.

Witamina D wspomaga wchłanianie wapnia oraz jego prawidłowy poziom we krwi. Działa wspomagająco dla utrzymania zdrowych kości
i prawidłowego funkcjonowania mięśni w naszym organizmie.
Dla kogo zalecany jest Osteovit D3 Forte:
• kobietom w okresie okołomenopauzalnym.; wapń i witamina D pomagają zmniejszyć utratę minerałów kostnych u kobiet w wieku 50
lat i starszym w okresie pomenopauzalnym,
• wspomagająco osobom do utrzymania zdrowych kości,
• osobom obojga płci w wieku 60 lat i starszym ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na witaminę D,
• osobom długotrwale unieruchomionym,
• w celu uzupełnienia niedoborów witaminy D3 i wapnia w organizmie.

Stosowanie i sposób użycia:
2 razy dziennie po 1 tabletce, popijając niewielką ilością płynu.
Zaleca się przyjmowanie preparatu w trakcie posiłku ze względu na lepszą przyswajalność substancji czynnych.

Składniki (na 1 tabletkę):
Węglan wapnia 1475 mg, co odpowiada 500 mg jonów wapnia (Ca2+); celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy (substancja
dodatkowa, substancja wypełniająca); stearynian magnezu (substancja dodatkowa, substancja przeciwzbrylająca);
hydroksypropylometyloceluloza (substancja dodatkowa, substancja wiążąca); alkohol poliwinylowy (PVA) (substancja dodatkowa,
substancja wiążąca); sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, guma celulozowa usieciowana (substancja dodatkowa, nośnik);
witamina D (w postaci witaminy D3 – jako cholekalcyferol) – 25 μg (1000 j.m.).

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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