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Osteonyl

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde
levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen
vervanging van een gevarieerde voeding.
INGREDIËNTEN
Mineralen, vulstof (microkristallijne cellulose (cellulosegel),
cellulose (HPC), croscarmellose natrium), L-arginine, vitaminen,
chondroïtinesulfaat, antiklontermiddel (magnesiumstearaat),
bamboe-extract, glansmiddel (HPMC, MCT-olie).
GEBRUIK
Tenzij anders aanbevolen voor het slapengaan 2 tabletten innemen. Bij een kuur kan gedurende 2 weken de dosering worden
verdubbeld. Bij langdurig gebruik kan Osteonyl eventueel om de
dag worden ingenomen. Aanbevolen dosering niet overschrijden.
Niet geschikt voor kinderen onder de 1 jaar.
Vitamine K2 kan de werking van antistollingsmedicatie (coumarinederivaten) beïnvloeden. Raadpleeg hiervoor een deskundige.
GEGARANDEERD VRIJ VAN
GGO, soja, gist, gluten, lactose, gelatine, conserveermiddelen,
synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen.
Dit product behoort tot onze NYL-lijn. Al onze NYL-producten
zijn indicatiegerichte combinatieformules voor een groter
gebruiksgemak.
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VOEDINGSSUPPLEMENT
Vitaminen-Mineralenformule
Osteonyl is een complete formule met ingrediënten die
bijdragen aan de instandhouding van normale botten, zoals
calcium, magnesium, zink, mangaan, vitamine C, vitamine
D en vitamine K.
SAMENSTELLING PER 2 GECOATE TABLETTEN
Vit. B1 (thiamine HCI) 3,0 mg (273% RI), vit. B2 (riboflavine)
3,0 mg (214% RI), actief vit. B6 (als pyridoxaal-5-fosfaat) 1,4
mg (100% RI), vit. C (calciumascorbaat) 40 mg (50% RI), vit.
D3 (600 IE) (als cholecalciferol) 15 mcg (300% RI), nat. vit. E
(18 IE) (als D-alfatocoferylsuccinaat) 15 mg (124% RI), vit. K1
(fytomenadion) 40 mcg (53% RI), vit. K2 (als menaquinon-7)
40 mcg (53% RI), calcium 450 mg (oesterkalk, -ascorbaat)
(56% RI), magnesium (-carbonaat) 100 mg (27% RI), zink
(-citraat) 14 mg (140% RI), ijzer (-fumaraat) 7,0 mg (50% RI),
koper (-lysinecomplex) 600 mcg (60% RI), mangaan (-citraat)
0,6 mg (30% RI), borium (natriumboraat) 1,1 mg, bamboeextract/Tabashir (75% silica) 10 mg, chondroïtinesulfaat 90%
60 mg, L-arginine (L-arginine HCI) 150 mg.
RI = Referentie-Inname
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
NETTO INHOUD
60 gecoate tabletten = 75 gram

