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42 715 80 29

OLIMP OSTEOBLOCK FORTE 60 tabletek
Cena: 20,75 PLN
Opis słownikowy
Producent

OLIMP

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Opis produktu
Opis

OLIMP OSTEOBLOCK FORTE 60 tabletek
Innowacyjna i kompleksowa formuła dla zdrowych kości
Osteoblock® Forte to suplement diety zawierający kompleksową kompozycję wysoko przyswajalnych minerałów w postaci chelatów
aminokwasowych Albion® (wapń, cynk, mangan), a także witaminy D3 i K2 w postaci dobrze przyswajalnego menachinonu-7 –
składników o synergistycznym działaniu, niezbędnych w utrzymaniu zdrowych kości.

Wskazania
Preparat przeznaczony: jako uzupełnienie codziennego zapotrzebowania w składniki niezbędne w okresie intensywnego wzrostu, w
okresie ciąży i laktacji, po złamaniach i kontuzjach, a także u kobiet w okresie przekwitania i osób starszych, u których procesy resorpcji
kości przeważają nad procesami ich tworzenia.

Działanie
Badania naukowe udowodniły, że:Wapń:
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jest potrzebny do utrzymania zdrowych zębów oraz kości
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu enzymów trawiennych
pomaga w utrzymaniu prawidłowego przekaźnictwa nerwowego
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi
Cynk oraz mangan:
pomagają w utrzymaniu zdrowych kości
pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
Witamina D3:
pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu
pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
podobnie jak wapń jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.
Witamina K2:
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż witamina K uczestniczy w transporcie wapnia z naczyń krwionośnych do tkanki kostnej.

Sposób użycia
Zalecana dzienna porcja: 1–2 tabletki po posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Tabletkę należy popić odpowiednią ilością wody.

Skład

Wapń (z węglanu wapnia i chelatu aminokwasowego wapnia Albion®)

500 mg (62,5%*)

1000 mg (12

Cynk (z chelatu aminokwasowego Albion®)

5 mg (50%*)

10 mg (100%
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Mangan (z chelatu aminokwasowego Albion®)

1 mg (50%*)

2 mg (100%*

Witamina D3

5 ug (100%*)

10 ug (200%

Witamina K2 (menachinon-7)

37,5 µg (50%*)

75 µg (100%

*%ZDS – procent realizacji zalecanego dziennego spożycia.
węglan wapnia, diglicynian wapnia (chelat aminokwasowy wapnia Albion® Albical™), substancja wypełniająca - sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, substancje glazurujące - alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk; diglicynian cynku (chelat
aminokwasowy cynku Albion®), substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, diglicynian manganu (chelat
aminokwasowy manganu Albion®), menachinon (MK-7) – witamina K, cholekalcyferol – witamina D, barwnik - dwutlenek tytanu.
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