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Vitaprim Osteo 60 tabletek powlekanych
 

Cena: 23,22 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent RADA SP. Z O.O. SP.J.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościVitaprim Osteo 60 tabletek powlekanychVITAPRIM Osteo to preparat łączący składniki wspomagające zachowanie
zdrowych kości.Wapń bierze udział w procesie podziału i specjalizacji komórek, w tym komórek kościotwórczych, oraz przyczynia się do
zachowania zdrowych kości i zębów. W produkcie zastosowano wysokoprzyswajalny wapń ze skalinka ostrogowatego – czerwonych
alg, występujących w najczystszych wodach Atlantyku. Są one bogatym źródłem minerałów (w prawie 40% składają się z naturalnego
wapnia), pierwiastków śladowych oraz witamin, które dzięki organicznemu pochodzeniu odznaczają się wysoką biodostępnością i
wchłanialnością przez nasz organizm.Witamina D3 przyczynia się do rozwoju i utrzymania zdrowych kości i zębów, prawidłowego
wchłaniania wapnia i fosforu oraz zmniejszenia ryzyka upadku związanego z niestabilnością postawy i osłabieniem mięśni.Wapń razem
z witaminą D3 pomagają zmniejszyć utratę minerałów kostnych powodującą spadek gęstości kości u kobiet w okresie
pomenopauzalnym – niska gęstość kości stanowi czynnik ryzyka w odniesieniu do osteoporotycznych złamań kości.Cynk oraz witamina
K2, w mikrokapsułkowanej formie menachinonu MK-7 (K2VITAL® (2)), charakteryzującego się wysoką biodostępnością, pomagają w
utrzymaniu zdrowych kości.Zalecane spożycie1–2 tabletki dziennie, najlepiej w trakcie posiłku, popijając wodą.WażneNie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dniaSkładnikiWapń z czerwonych alg Lithothamnium calcareum, wapń
(węglan wapnia), substancja wypełniająca – celuloza, substancja wypełniająca – sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana,
składniki otoczki (substancja glazurująca – hydroksypropylometyloceluloza, barwnik – dwutlenek tytanu, emulgator – glikol
polietylenowy, substancja wypełniająca – celuloza, substancja przeciwzbrylająca talk, emulgator – polisorbat 80), witamina K
(menachinon), substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, cynk (cytrynian cynku), witamina D
(cholekalcyferol).1 tabletka dostarcza:Wapń - 300 mg (37,5% RWS*)Witamina D - 25 µg (500% RWS*)Witamina K - 37,5 µg (50%
RWS*)Cynk - 5 mg (50% RWS*)*% realizacji dziennej wartości spożycia dla dorosłychProducentProducent:Noris Pharma AG,
Gutenbergstrasse 1, CH-8002 Zürich, Switzerland
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/vitaprim-osteo-60-tabletek-powlekanych.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

