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Doppelherz aktiv Mocne kości x30 tabletek
 

Cena: 14,53 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Quiesser Pharma

Postać tabletki

Substancja
czynna

wapń, witamina C, witamina D, witamina K

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Właściwości bez cukru / dla cukrzyków

Opis produktu
 

Zastosowanie:

Wapń i witamina D są niezbędne dla utrzymania prawidłowego stanu kości u osób dorosłych i starszych dzieci.

Działanie:

Udowodniono, że dieta ma duży wpływ na stan kości. Urozmaicona dieta bogata w przetwory mleczne, fasolę, orzechy, sardynki itp. jest
w stanie dostarczyć wszystkie składniki potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania kości. Jest to szczególnie ważne po menopauzie,
gdy znacząco wzrasta zapotrzebowanie na wapń.

Zwiększone zapotrzebowanie na ten pierwiastek występuje również u dzieci i młodzieży, mężczyzn po 50. r.ż., u osób aktywnych
fizycznie, palących papierosy, pijących znaczne ilości kawy, coli czy herbaty.

Aktualne normy IŻŻ dotyczące wystarczającego dziennego spożycia wapnia dla ludności Polski wynoszą: dla dorosłych do 50 lat: 1000
mg, a po 50. rż.: 1300 mg/osobę. Preparat jest zalecany jako suplement diety dla osób dorosłych i starszych dzieci (od 6 r.ż.): 1 tabletka
dostarcza organizmowi aż 1500 mg węglanu wapnia (600 mg jonów wapnia).

Węglan wapnia jest przetwarzany w żołądku w chlorek wapnia, który jest bardzo dobrze przyswajany przez organizm. Połączenie z
witaminą D jest najbardziej optymalne pod kątem wykorzystania wapnia przez organizm, bowiem wspomaga ona wchłanianie wapnia w
jelitach i jego wykorzystanie w organizmie.

Witamina K odpowiada za działanie osteokalcyny, wpływającej na mineralizację kości.
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Dzienna Porcja (=1 Tabletka)

Sk?adniki Ilo?? (%RWS)Wapń 600 mg (75%)witamina D 15 µg (300%)Witamina K 15 µg (20%)

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Sposób użycia:

1 tabletka dziennie po posiłku, popijając obficie. Tabletkę można dzielić dla łatwiejszego połykania. Dla uzyskania odpowiedniego efektu
preparat należy stosować co najmniej 6 miesięcy.

Skonsultować się z lekarzem przy niewydolności nerek, kamicy nerkowej lub nadczynności przytarczyc. W przypadku stosowania leków
nasercowych lub antybiotyków należy sprawdzić ulotkę stosowanego leku lub poradzić się farmaceuty.

Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy lub glutenu.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Queisser Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
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