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Molekin Osteo tabl.powl. 0,25 mg 60 tabl.
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Wskazania:
Produkt przeznaczony dla kobiety w wieku 50 lat i starszych. Zawiera wapń, witaminę D3 w dawce zalecanej przez ekspertów oraz
witaminę K2 (menachinon - MK-7).
Wapń i witamina D pomagają zmniejszyć utratę minerałów kostnych u kobiet w okresie pomenopauzalnym. Niska gęstość mineralna
kości stanowi czynnik ryzyka w odniesieniu do osteoporotycznych złamań kości.
Witamina K (menachinon MK-7) – pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Produkt zawiera certyfikowany, wysokoprzyswajalny wapń z atlantyckich alg (Lithothamnium sp.) oraz mikrokapsułkowaną witaminę
K2-MK7 dla uzyskania wysokiej stabilności i biodostępności.

Przeciwwskazania:
Należy zachować szczególną ostrożność:
Jeśli stwierdzono reakcje alergiczne wszelkiego typu na produkty zawierające witaminy D i K. Jeśli u pacjenta stwierdzono
hiperwitaminozę D (zbyt duże stężenie witaminy D we krwi) Jeśli stosowane są pochodne warfaryny lub aspiryna w niskich dawkach w
celu rozrzedzenia krwi. Jeśli występują skłonności do zakrzepów. Nie stosować w przypadku gruźlicy, sarkoidozy, niektórych typów
chłoniaków.

Składniki:
1 tabletka zawiera:
Wapń 300 mg
Witamina D 25 µg
Witamina K 37,5 µg

wapń z wodorostów morskich, węglan wapnia, substancja wypełniająca: celuloza,menachinon – 7 (witamina K2), cholekalcyferol
(witamina D3), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, otoczka (substancje zagęszczające:
hydroksypropylometyloceluloza i hydroksypropyloceluloza, substancja wiążąca: talk, barwnik: E171)
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 Stosowanie:
1 tabletka dziennie. Popić wodą. Stosować po posiłkach.

Opakowanie:
60 tabletek

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub
załączonej ulotce.

Producent:
NATUR PRODUKT
ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa
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