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Calsin Osteo 2000, 60 tabletek
 

cena: 20,85 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabletki

Producent APOTEX

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Calsin Osteo 2000 zawiera wap?, witamin? D3 i witamin? K2. Przeznaczony dla osób w
wieku 50 lat i starszych.

Wap? jest podstawowym sk?adnikiem mineralnym tkanki kostnej. Zmusza mi??nie do kurczenia si? i
rozkurczania oraz przyczynia si? do prawid?owego krzepni?cia krwi. Wp?ywa na pobudliwo?? uk?adu
nerwowego, mi??ni g?adkich i szkieletowych. Jest potrzebny do utrzymania zdrowych z?bów oraz ko?ci.

Witamina D3: jest odpowiedzialna za mineralizacj? ko?ci i prawid?owy rozwój uk?adu kostnego, poprawia
funkcjonowanie uk?adu kr??enia, mi??nia sercowego oraz zapewnia utrzymanie szczup?ej sylwetki, pomaga
w utrzymaniu prawid?owego poziomu wapnia we krwi. Pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu
odporno?ciowego.

Witamina K2: uczestniczy w procesie krzepni?cia krwi, niezb?dna do prawid?owego funkcjonowania uk?adu
kostnego.

Wskazania
Stosuje si? do post?powania dietetycznego u pacjentów z osteoporoz?, osteomalacj?, osteopeni? i po
z?amaniach ko?ci. 

Dawkowanie
Zalecana porcja: Doro?li - 1 tabletka 2 razy dziennie, po posi?ku.

Sk?ad
w?glan wapnia (wap?), substancja wi???ca: celuloza, Aquamin TG (wap?), substancja wi???ca: sorbitol,
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substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych, cholekalcyferol (witamina D3),
substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu, menachinon-7 (witamina K2)
2 tabletki zawieraj?: wap? elementarny 800mg (100%)* w?glan wapnia 2241mg (w tym z Aquamin TG),
witamina D3 25mcg (1000 j.m.) (500%)*, witamina K2 (menachinon MK7) 40mcg (53%)*

*RWS-Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Przeciwwskazania
Nie stosowa? Calsin Osteo 2000 w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.

Uwagi
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.
Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia s? wa?ne dla utrzymania prawid?owego stanu
zdrowia.

Podmiot odpowiedzialny
Apotex Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 95
04-118 Warszawa
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