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Molekin Osteo, 60 tabletek powlekanych osteoporoza
 

cena: 26,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 2000 j.m.

Opakowanie 60 kapsułek

Postać Tabletki

Producent Zdrovit

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

Cholekalcyferol

Zastosowanie produkt polski, produkty świeże

Opis produktu
 

Wapń i witamina D pomagają zmniejszyć utratę minerałów kostnych u kobiet w okresie pomenopauzalnym. Niska gęstość mineralna
kości stanowi czynnik ryzyka w odniesieniu do osteoporotycznych złamań kości

Witamina K (menachinon MK-7) - pomaga w utrzymaniu zdrowych kości

Zalecana do spożycia dzienna porcja
Zaleca się maksymalnie 2 tabletki Molekin Osteo dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Skład
Składniki 1 tabletka 2 tabletki
Wapń 300 mg (38%)* 600 mg (75%)*
Witamina D 25 µg (500%)* 50 µg (1000%)*
Witamina K 37,5 µg (50%)* 75 µg (100%)*
*-% referencyjnej wartości spożycia

Składniki: Wapń z wodorostów morskich, węglan wapnia, substancja wypełniająca: celuloza, menachinon – 7 (witamina K2),
cholekalcyferol (witamina D3), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, otoczka (substancje
zagęszczające: hydroksypropylometyloceluloza i hydroksypropyloceluloza, substancja wiążąca: talk, barwnik: E171)

Uwagi do stosowania
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są
istotne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych
dzieci.
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 Przeciwwskazania
Jeśli stwierdzono reakcje alergiczne wszelkiego typu na produkty zawierające witaminy D i K.

Jeśli u pacjenta stwierdzono hiperwitaminozę D (zbyt duże stężenie witaminy D we krwi).

Jeśli stosowane są pochodne warfaryny lub aspiryna w niskich dawkach w celu rozrzedzenia krwi.

Jeśli występują skłonności do zakrzepów.

Nie stosować w przypadku gruźlicy, sarkoidozy, niektórych typów chłoniaków.

Zawartość:

60 tabletek powlekanych

Producent / Podmiot odpowiedzialny: NP PHARMA

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
 

Parametry

Wybierz moc 2000 j.m. (0,00 PLN)
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