Suplement diety

OSTEO T Calcium + D3 Complex
Wapń + witamina D3 + witamina K1 + miedź + cynk + L-lizyna
Wapń wspiera zdrowe kości.
W jednej tabletce:
1250 mg węglanu wapnia (500 mg wapnia)+5µg (200 j.m.) witaminy D3
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.
Produkt polecany jest:
 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
Składniki produktu:
Wapń jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości i zębów. Pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu mięśni.
Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, w utrzymaniu
prawidłowego poziomu wapnia we krwi oraz w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni.
Witamina K pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych, w ochronie komórek
przed stresem oksydacyjnym. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego.
Cynk bierze udział w procesie podziału komórek. Pomaga: w utrzymaniu zdrowych kości,
zachować zdrową skórę, włosy i paznokcie.
Składniki:
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).

Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie, w trakcie posiłku. Nie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Skład zalecanej do spożycia dziennej porcji:
Składniki odżywcze
1 tabletka

RWS*

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

*RWS – Rekomendowana Wartość Spożycia

Ostrzeżenia: 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.
Należy pamiętać, że istotne znaczenie mają zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb
życia.
Najlepiej spożyć przed końcem, Numer partii - znajduje się na brzegu blistra i na boku
kartonika.
Warunki przechowywania:
Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Najlepiej spożyć przed końcem:
Numer partii:
Kod EAN 5904730411011
Zawartość opakowania: 60 tabletek po 1,5 g. masa netto: 90 g
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