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Doppelherz Aktiv, Mocne kości, 60 tabletek
 

Cena: 21,55 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO. KG

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Doppelherz Aktiv, Mocne kości, 60 tabletek
suplement diety

Suplement diety zawierający wapń i witaminę D3, które wzmacniają strukturę kości oraz pobudzają tworzenie tkanki kostnej. Wapń
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz potrzebny do utrzymania zdrowych kości. Witamina D3 wspomaga wchłanianie
wapnia w jelitach i stymuluje powstawanie komórek kościotwórczych.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie
1 tabletka dziennie po posiłku, popijając obficie. Tabletkę można dzielić. Dla uzyskania odpowiedniego efektu preparat należy stosować
długotrwale.

Składniki
Węglan wapnia (Ca), substancje wypełniające: guma akacjowa, skrobia ryżowa i celuloza mikrokrystaliczna, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca, hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: szelak, substancja wypełniająca: sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, cholekalcyferol (witamina D), substancja przeciwzbrylająca: talk, olej z oliwek, emulgator:
Polisorbat 80, fitomenadion (witamina K).

1 tabletka zawiera: wapń 600mg (75%)*, witamina D 15mcg (300%)*, witamina K 15mcg (20%)*.

*RWS -referencyjna wartość spożycia.

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

Ważne wskazówki
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.
Nie zawiera laktozy ani glutenu.
Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

Producent
Queisser Pharma,
Schleswiger Strasse 74,
24941 Flensburg,
Germany.
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