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Fórmula avançada de cálcio
Para homens e mulheres a partir dos 12 anos

Osteocare® foi desenvolvido cientificamente com base na mais recente investigação
para incluir cálcio, magnésio, vitamina D e zinco que contribuem para a manutenção
de ossos normais. Garantir um suficiente aporte de cálcio é importante para homens
e mulheres a partir dos 12 anos, especialmente durante a gravidez e amamentação,
durante e após a menopausa.

Equilíbrio essencial com magnésio

Osteocare® fornece uma fonte de cálcio cuidadosamente equilibrada com magnésio e vitamina D que
contribuem para a manutenção do normal funcionamento muscular.

Modo de tomar

Tomar 2 comprimidos por dia com a refeição principal. Tomar com um copo de água ou uma bebida fresca. Não
mastigar. Não exceder a toma diária recomendada. Osteocare® pode ser tomado durante tanto tempo quanto for
preciso e pode ser tomado com outros produtos da gama Vitabiotics.

Composição

Ingredientes: Carbonato de cálcio, Hidróxido de magnésio (amido
pré-gelatinizado), Antiaglomerante: Carboximetilcelulose de
sódio reticulada, Sulfato de zinco, Antiaglomerantes: ácidos
gordos, dióxido de silício e sais de magnésio de ácidos gordos,
Maltodextrina, Vitamina D (colecalciferol), Sulfato cúprico, Borato
de sódio, Sulfato de manganês, Selenato de sódio.

Recomendações

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como
substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de um
estilo de vida saudável. Tal como em outros suplementos, procure
aconselhamento médico antes de tomar se estiver sob supervisão
médica, se tiver alergias alimentares ou se for alérgico a algum dos
ingredientes.

Informação
Nutricional

Quantidade por %
2 comprimidos VRN*

Vitamina D (400 UI colecalciferol)
Cálcio
Magnésio
Zinco
Cobre
Manganês
Selénio
Boro

10 µg
800 mg
300 mg
10 mg
1000 µg
0.5 mg
50 µg
0.6 mg

200
100
80
100
100
25
91
—

* VRN – valor de referência do nutriente
µg – micrograma, mg – miligrama,
UI – Unidades Internacionais

Condições de conservação

Conservar em local seco, na embalagem original e a temperatura inferior a 25°C. Preservar da luz e do calor.
Manter fora do alcance e da visão das crianças.
Lote / consumir de preferência antes do fim de: (ver embalagem)
Suplemento alimentar fabricado no Reino Unido.

Sobre a Vitabiotics

A Vitabiotics é uma empresa britânica e a marca de multivitamínicos número 1 do Reino Unido, fundada há
45 anos pelo Prof. Kartar Lalvani. O ex-presidente, o Prof. Arnold Beckett foi um dos principais cientistas da
Vitabiotics, que incutiu na empresa a filosofia de investigação, inovação e excelência na área da nutrição.
Xarmadis Produtos Farmacêuticos, Lda.
Rua do Montijo nº 248 - Trajouce,
2785-155 São Domingos de Rana
www.xarmadis.pt

ILOSTT15PT1E

Distribuído por:

