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Cena: 2,99 PLN

Opis słownikowy

Producent TREE PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

OSTEO T CALCIUM + D3 COMPLEX 60 tabletek

Suplement diety OSTEO T Calcium + D3 Complex to produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Dostarcza składników wspierających
utrzymanie zdrowych kości: wapń, witaminę D, witaminę K oraz cynk. Dodatkowo skład produktu został uzupełniony o miedź i
aminokwas L-lizynę.  

 

Polecane 

kobietom po 45 roku życia,  

osobom o niskiej aktywności fizycznej, a zwłaszcza w trakcie i po długotrwałym unieruchomieniu  

osobom starszym  

osobom: stosującym mało zróżnicowaną dietę, dietę wysokobiałkową, spożywającym duże ilości kawy i herbaty, oraz duże ilości soli  

 

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/osteo-t-calcium-d3-complex-60-tabletek-tree-pharma.html
https://aptekazawiszy.pl/osteo-t-calcium-d3-complex-60-tabletek-tree-pharma.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

Sposób użycia

1 tabletka dziennie, w trakcie posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

 

Ważne

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej
diety oraz zdrowego trybu życia. 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na którykolwiek ze składników produktu. 

Kobiety w ciąży i karmiące piersią, osoby z niewydolnością nerek, nadczynnością przytarczyc, stosujące leki nasercowe lub antybiotyki
przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.  

 

Skład  

Wapń (węglan wapnia), substancja wypełniająca: celuloza (celuloza mikrokrystaliczna), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), cynk (cytrynian cynku), substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana, L-lizyna (chlorowodorek L-lizyny), miedź (cytrynian miedzi (II)), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, witamina
D3 (cholekalcyferol), witamina K1 (filochinon).  

Składniki odżywcze  

1 tabletka  

Wapń 500 mg 62,5%

Witamina D 5 μg (200 j.m.) 100%  

Witamina K 30 μg 40%  

Miedź 1000 µg 100%  

Cynk 5 mg 50%  

L-lizyna 10 mg  

 

Producent:

Tree Pharma Sp. o.o.

ul. Strzeszyńska 33

60-479 Poznań

tel. 616 567 222 
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