
Tekst etykiety na opakowanie jednostkowe (kartonik, etykieta) 

60 tabletek  

 

Vigalex Osteo  
wapń   +    cynk + witamina D    +   witamina K   

300 mg + 5 mg + 1000 j.m. (25 µg) + 37,5 µg 

suplement diety 

 

Suplement diety przeznaczony jest dla dorosłych kobiet jako uzupełnienie diety w wapń, 

cynk,  witaminę D oraz witaminę K (menachinon - MK-7).  

 

Wapń  jest potrzebny do utrzymania prawidłowego stanu kości i zębów, pomaga w 

prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i przekaźnictwie nerwowym, bierze udział w procesie 

podziału i specjalizacji komórek 

Cynk pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 

układu odpornościowego 

Wapń i witamina D* pomagają zmniejszyć utratę minerałów kostnych u kobiet w okresie 

pomenopauzalnym. Niska gęstość mineralna kości stanowi czynnik ryzyka w odniesieniu do 

osteoporotycznych złamań kości. 

Witamina D i K pomagają w utrzymaniu zdrowych kości. 

Witamina D przyczynia się do prawidłowego wchłaniania wapnia i fosforu, utrzymania 

prawidłowego poziomu wapnia we krwi oraz prawidłowego funkcjonowaniu układu 

odpornościowego i mięśni.  

 
*
oświadczenie skierowane jest konkretnie do kobiet w wieku 50 lat i starszych. Korzystne działanie występuje w 

przypadku spożywania dziennie przynajmniej 1 200 mg wapnia i 20 μg witaminy D ze wszystkich źródeł. 

Istnieje wiele czynników ryzyka choroby, której dotyczy oświadczenie. Zmiana jednego z tych czynników 

ryzyka może wywierać korzystny wpływ lub nie wywierać go. 

 

Składniki: węglan wapnia,  substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna,  otoczka 

tabletki o składzie: alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, barwnik – dwutlenek 

tytanu, glukonian cynku, substancje przeciwzbrylające – poliwinylopolipirolidon, sole 

magnezowe kwasów tłuszczowych, cholekalcyferol (witamina D), substancja 

przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu, menachinon-MK7 (witamina K) 

 

 

 

Składniki 
Zawartość w 1 

tabletce 
% RWS* 

Zawartość w 2 

tabletkach 
% RWS* 

Wapń 300 mg 38 600 mg 75 

Cynk 5 mg 50 10 mg 100 

Witamina D 25,0 µg 500 50,0 µg 1000 

Witamina K 37,5 µg 50 75,0 µg 100 

* % RWS - % realizacji w stosunku do referencyjnej wartości spożycia 

 

Sposób użycia: Zaleca się przyjmować jedną tabletkę dwa razy dziennie, po posiłku, popić 

wodą. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.  

 

Warunki przechowywania: Suplement diety powinien być przechowywany w miejscu 

suchym, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej do 25°C, w sposób niedostępny dla 

małych dzieci. 



 

Liczba sztuk: 60 tabletek 

Zawartość netto: 76,32 g 

Nr partii:  

Najlepiej spożyć przed końcem:  

Data minimalnej trwałości podana na boku opakowania. 

 

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.   

Należy prowadzić zdrowy tryb życia i stosować zróżnicowaną dietę dostarczającą 

organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych.  

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu pochodnych warfaryny lub aspiryny (leki 

rozrzedzające krew) oraz przy skłonności do powstawania zakrzepów. Nie stosować w 

przebiegu gruźlicy, sarkoidozy, niektórych typów chłoniaków. 

Korzystne działanie suplementu diety występuje przy spożyciu zalecanej dziennej porcji 

– 2 tabletki. 

 

Producent: 

BIOFARM® Sp. z o. o., ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań, Polska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


