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Calcynovit 1250+D3, 60 tabletek
 

Cena: 11,37 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabletek

Postać tabletki powlekane

Producent SALVUM LAB SP. Z O.O. SP.K.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Suplement Diety zawierający optymalną porcję jonów wapnia w stosunku do witaminy D3 a dodatkowo magnez i cynk.

Calcynovit 1250+D3 to preparat uzupełniający codzienną dietę w wapń, magnez, cynk oraz witaminę D3. Zalecany jest u osób, których
dieta powinna być bogata w wapń a szczególnie:

osoby starsze o ograniczonej aktywności fizycznej,
dzieci i młodzież w okresie intensywnego wzrostu,
osoby stosujące niewłaściwą dietę, spożywające duże ilości kawy, palące papierosy.

Wapń bierze udział w procesach tworzenia oraz mineralizacji kości i zębów. Odpowiada za utrzymanie prawidłowej gęstości i
wytrzymałości kości. Witamina D przyczynia się do wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego. Magnez bierze udział w aktywacji
witaminy D. Cynk uczestniczy w procesie syntezy tkanki kostnej.

Calcynovit 1250+D3 zalecany jest u osób, których dieta powinna być bogata w wapń a szczególnie:

osoby starsze o ograniczonej aktywności fizycznej,
dzieci i młodzież w okresie intensywnego wzrostu,
osoby stosujące niewłaściwą dietę, spożywające duże ilości kawy, palące papierosy.

Wapń:
Stanowi główny składnik mineralny w organizmie ludzkim. Jest podstawowym budulcem kości i zębów - około 99% zawartości tego
pierwiastka w organizmie znajduje się w kościach i zębach. Razem z witaminą D3 wapń przyczynia się do utrzymania prawidłowej
gęstości kości, jednocześnie zapobiegając krzywicy, czy osteoporozie. Ma on wpływ również na przekaźnictwo nerwowe, jego niedobór
może objawiać się podwyższoną pobudliwością nerwowo-mięśniową, co wpływa nie tylko na drażliwość, ale też na sprawność układu
mięśniowego, gdyż wapń ma swój udział w generowaniu energii potrzebnej do skurczów tkanki mięśniowej. Poza utrzymywaniem w
zdrowiu kości oraz zębów wapń może przyczyniać się do usprawnienia procesów krzepnięcia krwi, usprawnienia procesów trawiennych,
a także udowodniono jego wpływ na zmniejszanie ciśnienia tętniczego krwi u kobiet ciężarnych.

Witamina D3:
podobnie jak wapń jest kluczowym elementem utrzymującym w zdrowiu kości oraz zęby m.in. dzięki nasileniu wchłaniania zarówno
wapnia, jak i fosforu. Pośrednio wpływa również na układ nerwowy i mięśniowy, a także na układ krążenia. Ponadto dbanie o prawidłowy
poziom witaminy D3 we krwi usprawnia funkcjonowanie układu odpornościowego, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy
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synteza skórna tej witaminy bywa niewystarczająca.

Dawkowanie:
Zaleca się przyjmowanie jednej tabletki dziennie w trakcie posiłku. Tabletkę należy popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej porcji
do spożycia w ciągu dnia. Calcynovit 1250+D3 nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Do utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Przechowywanie:
Preparat przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące powinny przyjmowanie
preparatu skonsultować z lekarzem.

Skład:
Skład zalecanej do spożycia dziennej porcji preparatu Calcynovit 1250+D3:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.centrum-apteka.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

