
INSTRUKCJA STOSOWANIA

Suplement diety z wapniem oraz 
witaminami C, K i D

Tabletki do połykania. Opakowanie 
wystarcza na miesiąc stosowania.

Oriovit Osteo Premium to wysokiej jakości 
suplement diety, który stanowi dodatkowe 
źródło wapnia, witaminy C, witaminy K oraz  
witaminy D.

Oriovit Osteo Premium nie zawiera 
glutenu, laktozy ani cukru.

Proces stopniowego odwapniania 
kości zaczyna się już po 30. roku życia. 
Zwiększone zapotrzebowanie na wapń 
występuje w okresie intensywnego wzrostu 
dzieci i młodzieży, u kobiet będących 
w ciąży, karmiących piersią, w trakcie 
menopauzy oraz u osób w starszym wieku.

✓ Wapń jest potrzebny do utrzymania 
zdrowych zębów oraz kości. Ponadto 
wspiera prawidłowe funkcjonowanie 
układu nerwowego i mięśni. 
Nieodpowiednia podaż wapnia wpływa 
na utratę masy kostnej oraz ryzyko 
wystąpienia osteoporozy.

✓ Witamina C pomaga w prawidłowej 
produkcji kolagenu w celu zapewnienia 
właściwego funkcjonowania kości, 
chrząstki i naczyń krwionośnych.

✓ Witamina K wspomaga utrzymanie 
prawidłowej struktury kości i przyczynia 
się do prawidłowego krzepnięcia krwi.

✓ Witamina D wspomaga wchłanianie 
i wykorzystanie wapnia w procesie 

budowy kości. Zwiększa absorpcję 
wapnia w przewodzie pokarmowym, 
natomiast w nerkach wzmaga zwrotne 
wchłanianie wapnia. Ten mechanizm 
działania zapobiega zaburzeniom 
gospodarki wapniowej w ustroju.

Składniki:
węglan wapnia (90,18 g/100 g); 
witamina C (kwas L-askorbinowy); 
substancja wypełniająca: celuloza 
mikrokrystaliczna; tłuszcze roślinne: 
całkowicie uwodorniony tłuszcz 
palmowy; emulgator: mono-i 
diglicerydy kwasów tłuszczowych; 
glazura (substancje glazurujące: 
hydroksypropylometyloceluloza, 
hydroksypropyloceluloza; substancja 
przeciwzbrylająca: talk; trójglicerydy 
średniołańcuchowe; barwnik: dwutlenek 
tytanu); substancje przeciwzbrylające: 
sole magnezowe kwasów tłuszczowych; 
witamina K  (fitomenadion); witamina D 
(cholekalcyferol).
Skład:

Składnik Zawar-
tość 
w 100 g 
produktu

Zawar-
tość w 
1 tabletce

% 
RWS*

Wapń 34250 mg 600 mg 75

Witamina C 3425 mg 60 mg 75

Witamina K 3140 µg 55 µg 73

Witamina D 140 µg 2,5 µg 50

*RWS – Referencyjna wartość spożycia w 
przeliczeniu na dzienną porcję (1 tabletka), 
zgodnie z rozporządzeniem UE 1169/2011.
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Informacja o wartości 
odżywczej:

Wartości 
odżywcze

na 1 
tabletkę

na 100 g 
produktu

Wartość 
energety-
czna

5 kJ/1 kcal 261 kJ/
62 kcal

Tłuszcz <0,1 g 2,6 g

- w tym: 
kwasy 
tłuszczowe 
nasycone

<0,1 g 2,6 g

Węglowo-
dany

<0,5 g 6,5 g

- w tym: 
cukry

<0,5 g <0,5 g

Białko <0,5 g <0,5 g

Sól <0,01 g <0,01 g

Zalecana dzienna porcja do spożycia:
Spożywać 1 tabletkę dziennie. Popić dużą 
ilością wody.

Uwaga: 
Nie należy przekraczać zalecanej porcji 
do spożycia w ciągu dnia.  W przypadku 
zażywania jakichkolwiek leków należy 
skonsultować stosowanie suplementu 
diety z lekarzem lub farmaceutą. 

Suplement diety.
Suplementy diety nie mogą być stosowane 
jako zamienniki zróżnicowanej diety. 
Ważne jest prowadzenie zdrowego trybu 
życia i stosowanie zróżnicowanej diety 
dostarczającej organizmowi odpowiednią 
ilość składników odżywczych.

Przechowywanie:
Suplement diety Oriovit Osteo Premium 
należy przechowywać w oryginalnym 
opakowaniu, w temperaturze pokojowej  
(15-25 °C) i w suchym miejscu. Należy 
przechowywać w sposób niedostępny dla 
małych dzieci.

Termin przydatności do spożycia:
Patrz data przydatności na opakowaniu.
Nie używać po upływie terminu 
przydatności do spożycia zamieszczonego 
na opakowaniu.

Wielkość opakowania: 
30 tabletek (masa netto 52,6 g)

Kraj pochodzenia: 
Niemcy

Przedstawiciel producenta:
Orion Pharma Poland sp. z o.o.
ul. Grochowska 278/31
03-841 Warszawa

Piśmiennictwo:
Dolińska B., Mikulska A., Ryszka F., 
Promotory wchłaniania wapnia, Ann. Acad. 
Med. Siles., 2009, 63, 1, str. 76-83 
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