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Ostercal 1250 D, tabl., 60 szt
 

cena: 35,15 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Opakowanie 60 tabl.(słoik)

Postać tabletki powlekane

Producent Holbex

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Charakterystyka:

Ostercal 1250 D zawiera wapń w postaci dobrze przyswajalnej soli, o największej zawartości wapnia elementarnego. Wapń jest
głównym składnikiem mineralnym naszego organizmu. Jego obecność w diecie jest niezbędna dla zdrowia naszych kości i zębów. Jeśli
jednak z pożywieniem nie dostarczamy odpowiedniej ilości tego składnika, można wzbogacić swoją dietę o preparat uzupełniający
wapń. Wapń wspomaga budowę kości oraz zwiększa ich wytrzymałość, spowalnia utratę masy kostnej, która powstaje z wiekiem,
przyspiesza rekonwalescencję po urazach kostnych. Witamina D3 wspomaga wchłanianie wapnia.

Skład:

wapń
witamina D3

Działanie:

uzupełnia dietę w wapń i witaminę D
wspomaga utrzymanie prawidłowego stanu i rozwoju kości
dodatek witaminy D3 wspomaga jelitowe wchłanianie wapnia i stymuluje powstawanie komórek kościotwórczych
(osteoblastów)

Wskazania:

preparat zawiera wapń i witaminę D3, które można stosować:
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w celu wzmocnienia i zwiększenia gęstości kości
przy diecie ubogiej w wapń i/lub witaminę D3
w stanach zwiększonego zapotrzebowania na wapń i witaminę D3
w okresie intensywnego wzrostu
w czasie ciąży i karmienia piersią

Przeciwwskazania:

przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, hiperkalcemia, hiperkalcuria.

Stosowanie:

1-2 tabletki dziennie. Najlepiej przyjmować preparat tuż przed posiłkiem, co pozwoli na lepszą przyswajalność wapnia ze względu na
większą kwasowość środowiska.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Działania niepożądane:

nie należy łączyć z antybiotykami z grupy tetracyklin, preparatami zawierającymi glikozydy naparstnicy purpurowej oraz z innymi
preparatami zawierającymi wapń i witaminę D3. Pacjenci z niewydolnością nerek powinni skonsultować się z lekarzem.
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