
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

DOPPELHERZ AKTIV MOCNE KOŚCI CALCIUM 1500 + VIT.D
30 tabletek
 

Cena: 11,90 PLN

Opis słownikowy

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

DOPPELHERZ AKTIV MOCNE KOŚCI CALCIUM 1500 + VIT.D 

Wapń i witamina D3 są niezbędne dla utrzymania prawidłowego stanu kości.    Preparat może być zalecany jako suplement diety dla
starszych dzieci i osób dorosłych.  

Działanie:

Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym tkanki kostnej i odpowiada za utrzymanie prawidłowego stanu kości, w tym ich
gęstości i wytrzymałości. Witamina D3 wspomaga wchłanianie wapnia w jelitach i jego wykorzystanie w organizmie. Witaminy C i K
odgrywają ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego stanu kości.Udowodniono, że dieta ma ogromny wpływ na stan układu kostnego.
Jednocześnie wiadomo, że spożycie wapnia w diecie przeciętnego Polaka nie pokrywa pełnego zapotrzebowania. W przypadku kobiet
niedobory sięgają 50% zapotrzebowania. Jest to szczególnie niekorzystne w okresie menopauzy i po menopauzie, w których zmiany
hormonalne wpływają na demineralizację kości i ich osłabienie. Zwiększone zapotrzebowanie na wapń występuje również u dzieci i
młodzieży, mężczyzn po 40., osób aktywnych fizycznie, palących papierosy, pijących kawę, colę lub znaczne ilości herbaty.  1500 mg
węglanu wapnia dostarcza organizmowi wysoką dawkę jonów wapnia (600 mg), która odpowiada 75% zapotrzebowania dziennego.
Węglan wapnia jest przetwarzany w żołądku w chlorek wapnia, który jest bardzo dobrze przyswajany przez organizm. Połączenie z
witaminą D3 jest najbardziej optymalne pod kątem wykorzystania wapnia przez organizm. Witamina K odpowiada za działanie
osteokalcyny, wpływającej na mineralizację kości.  

Przeciwwskazania i interakcje

Nie stosować przy kamicy nerkowej lub uczuleniu na jakikolwiek składnik preparatu. Skonsultować się z lekarzem przy niewydolności
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nerek, nadczynności przytarczyc,  w przypadku stosowania leków nasercowych lub antybiotyków.

 

Sposób użycia

Zażywać 1 tabletkę dziennie w trakcie posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu. Tabletkę można dzielić. 

Skład

1 tabletka zawiera: węglan wapnia, skrobia ryżowa, guma akacjowa (zagęstnik), kwas L-askorbinowy  (wit.C), stearynian magnezu
(substancja przeciwzbrylająca), monooleinian polioksyetylenosorbitolu (emulgator), hydroksypropylometyloceluloza (zagęstnik), szelak i
talk (substancje do stosowania na powierzchnię), dwutlenek tytanu (barwnik), cholekalcyferol  (wit.D3), filochinon   (wit.K), glicerol
(substancja utrzymująca wilgotność).Wart. energetyczna 1 tabletki: 0,6 kcal/ 2,5 kJ. Masa 1 tabletki: 1,83 g. Informacja dla chorych na
cukrzycę: nie zawiera cukru. Nie zawiera laktozy ani glutenu. 
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