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Osteovit 1000 x100 tabletek
 

Cena: 19,73 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Asa

Postać tabletki

Substancja
czynna

wapń, witamina D

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Preparat Osteovit 1000 zawiera węglan wapnia, który jest źródłem zjonizowanego wapnia (Ca 2+). Wapń bierze udział w tworzeniu i
mineralizacji kości. Jest niezbędny do prawidłowego przebiegu procesu krzepnięcia krwi, skurczów mięśni poprzecznie prążkowanych
oraz mięśnia sercowego. Warunkuje prawidłowy proces przewodzenia nerwowego.

Utrzymuje równowagę elektrolitową organizmu. Wpływa na aktywność wielu enzymów szlaków metabolicznych. Dzięki stabilizacji ścian
naczyń krwionośnych wapń działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i przeciwalergicznie. Witamina D3 reguluje wchłanianie wapnia
(Ca+2). Jest niezbędna do prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu.

Wskazania:

Wskazania do stosowania wapnia i witaminy D3:

profilaktycznie dla kobiet w okresie około – i pomenopauzalnym,
wapń jest wskazany dla osób z zachwianą gospodarką mineralną kości (np. obniżona gęstość kości),
okres rekonwalescencji po złamaniach kości,
stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń (okres intensywnego wzrostu),
długotrwałe unieruchomienie,
wspomaganie organizmu w okresie alergii.

Skład:

1 tabletka zawiera:

Węglan wapnia – 1000 mg (400 mg wapnia zjonizowanego Ca+2)
Witamina D3 – 2,5 µg
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Dawkowanie i sposób użycia:

2 razy dziennie po 1 tabletce, popić niewielka ilością płynu. Zaleca się przyjmowanie preparatu w trakcie posiłku ze względu lepszą
substancji czynnej.

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:

ASA Sp. z o.o.
ul. Oświęcimska 11
48-100 Głubczyce
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