CSONT-MAX Kalcium tabletta
Korall eredetű kalciumot, magnéziumot, csalánt és ásványi anyagokat tartalmazó
étrend-kiegészítő készítmény az egészséges csontszerkezet fenntartásához.
40 db Nettó tömeg: 50 g
Összetevők: korall eredetű kalcium, magnézium-oxid, nagy csalán kivonat, L- lizin, kalciumfoszfát, L-karnitin, szója izoflavonoid, sűrítőanyag (hidroxipropil-metil-cellulóz),
fényezőanyag (polietilénglikol, zsírsavak magnézium sói), kukoricakeményítő, bórsav, cinkoxid, mangán-szulfát, nátrium-fluorid, réz-szulfát, K1-vitamin (fillokinon), D3-vitamin
(kolekalciferol).
Hatóanyagok napi 2 tablettára: magnézium 360 mg (NRV 96%), kalcium 400 mg (NRV
50%), L-karnitin 60 mg, szója izoflavonoid 50 mg, csalán kivonat 290 mg, lizin 252 mg, cink
3,6 mg (NRV 36%), bór 1,8 mg, mangán 0,4 mg (NRV 20%), réz 0,16 mg (NRV 16%), K1vitamin 110 µg (NRV 146%), D3-vitamin 1,5 µg (NRV 30%). NRV = napi beviteli referencia
érték felnőttek számára
Adagolás: Napi 2 x 1 tabletta bő folyadékkal lenyelve.
Minőségét megőrzi: a csomagolás alján jelzett időpontig.
Tárolás: száraz, hűvös helyen.
Gyártja és forgalmazza: Oriental Herbs Kft, 1106 Budapest, Keresztúri út 176-178.
OGYÉI nyilvántartási szám: 5846/2009.
Korszerű kutatási eredmények felhasználásával kifejlesztett készítmény a mozgás passzív
szervrendszere, a csontrendszer számára szükséges hatóanyagokkal. A kalcium és a
magnézium szükséges a csontok és fogak normál szerkezetének megőrzéséhez, és a megfelelő
izomműködés fenntartásához. A csalán támogatja a mozgásszervi rendszert, hozzájárul az
ízületek, az izmok és inak megfelelő rugalmasságához. A mangán hozzájárul a normál
csontozat fenntartásához, a réz pedig a kötőszövetek normál állapotának fenntartásához. A Dvitamin szükséges a kalcium és foszfor felszívódásához, a K-vitamin részt vesz az egészséges
csontrendszer fenntartásában.
Figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Az ajánlott napi adagot ne lépje túl!
Kumarin típusú véralvadásgátlót szedő egyéneknek nem javasolt. Az étrend-kiegészítő nem
helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

BONE MAX Calcium tablet
Coral-derived calcium, magnesium, nettles and minerals containing food supplement to
maintain healthy bone structure
40 pcs
Net weight: 50g
Ingredients for 1 tablet: Coral Calcium, Magnesium oxide, nettle extract, Lysine, Calcium
phosphate, L-carnitine, soybean isoflavone, thickener (hydroxypropyl methylcellulose),
glazing agent (polyethylene glycol), raising agent (Magnesium salts of fatty acids), corn
starch, Boric acid, Zinc oxide, Manganese sulphate, Sodium fluoride, Cupric sulphate,
Vitamin K1 (phylloquinone), Vitamin D3 (cholecalciferol).
Active ingredients for daily 2 tablets: Magnesium 360mg (NRV 96%), Calcium 400mg
(NRV 50%), L-Carnitine 60mg, Soybean isoflavone 50mg, Nettle extract 290mg, Lysine
252mg, Zinc 3,6mg (NRV 36%), Boron 1,8mg, Manganese 0,4mg (NRV 20%), Copper
0,16mg (NRV 16%), Vitamin K1 110µg (NRV 146%), Vitamin D3 1,5µg (NRV 30%).
NRV=Nutrient Reference Values
Dosage: Daily twice one tablet with plenty of water.
Best before: see on the package.
Storage: dry, cool place.
Distributor: Oriental Herbs Ltd., Budapest, Hungary. H-1106 Keresztúri út 176-178.
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Licence (OÉTI) Nr.: 5846/2009.
This product is developed by using advanced research results with necessary agents for bones,
the passive organ system of the movement. Calcium and magnesium are necessary to
maintain the adequate structure of bones and teeth, and to maintain proper muscle function.
Nettle supports the musculoskeletal system, contributes to the joints, muscles and tendons
appropriate flexibility. Manganese contributes to maintain normal bone and copper to
maintain the normal state of the connective tissues. Vitamin D is required for absorption of
calcium and phosphorus, vitamin K takes part in the maintenance of healthy bone system.
Attention: Keep out of reach of children! Do not exceed the recommended daily dosage!
It is not recommended to those who takes coumarin type anticoagulants. The food supplement
does not substitute the well balanced mixed diet and the healthy lifestyle.

