
SPECJALNE SUPLEMENTY / FORMUŁY SPECJALNE70SPIS TREśCI PRODUKTY 
(dawkowanie/czas kuracji)

  Ultimate Bone Support 

120 TABLETEK

SUPLEMENT DIETY

ULTIMATE 
BONE 

SUPPORT

ODŻY WIANIE KOŚCI

ZAAWANSOWANY KOMPLEKS WAPNIA  
ZAWIERAJĄCY WITAMINY D3 I K2  

ORAZ CYNK I BOR

Sposób użycia: osoby dorosłe cztery (4) 
tabletki dziennie, najlepiej zażywać w  trakcie 
posiłku lub stosować według wskazań leka-
rza. Nie należy przekraczać porcji zalecanej 
do spożycia w ciągu dnia. Wapń jest potrzeb-
ny do utrzymania zdrowych kości. Produkt nie 
może być stosowany jako substytut zróżnico-
wanej diety i zdrowego trybu życia.
Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zaży-
wające leki lub chore, powinny przed zażyciem 
preparatu skonsultować się z lekarzem.
* % realizacji zalecanego dziennego spożycia (ZDS  wartość odniesienia)
** Przyjmowanie magnezu w takiej ilości przez długi czas może wywołać łagod-

ny rozstrój żołądka u osób wrażliwych.
 Patent produkcyjny lbion International Inc. zarejestrowany w S   

nr 5 516 925 i 6 716 814.

Skład
Cztery (4) tabletki zawierają:  %DZS*
Wapń ..................................... 1000 mg 125
 (jabłczan†, cytrynian, diglicynian† wapnia)
Magnez ................................. 500 mg** 133
 (jabłczan†, cytrynian (sól magnezowa kwasu 
cytrynowego), diglicynian† magnezu)
Substancje wypełniające: celuloza 
mikrokrystaliczna, guma celulozowa
Substancje przeciwzbrylające: kwasy 
tłuszczowe (roślinny kwas stearynowy), 
dwutlenek krzemu, roślinny stearynian 
magnezu
Witamina K2 (menachinon-7)......... 65 g 87 
(zawiera mleko i soję)
Substancja poślizgowa:  
hydroksypropylometyloceluloza
Bor (kwas borowy) ......................... 2 mg
Cynk (diglicynian†) ......................... 5 mg 50
Substancja do stosowania na powierzchnię: 
glicerol roślinny
Mangan (diglicynian†) .................... 2 mg 100
Miedź (diglicynian†) ....................500 g 50
Witamina D .................................. 25 g 500 
(1000 I , preparat D3, cholekalcyferol)

Warunki przechowywania: Przecho-
wywać w suchym i nie nasłonecznionym 
miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci, 
w temperaturze pokojowej (15°-30° C).
Preparat należy przechowywać 
w sposób niedostępny dla małych 
dzieci.
Prosimy nie zażywać jeżeli zewnętrzna folia 
została usunięta lub uszkodzona w inny spo-
sób, umożliwiający otwarcie produktu przed 
zakupem.

Solgar® jest zarejestrowanym znakiem towarowym 
Solgar.
Wyprodukowano z największą  
starannością w USA. Producent:  
SOLGAR, Inc., Leonia, N.J.
Dystrybutor w Polsce:  
SOLGAR POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Skoroszewska 12, 02-495 Warszawa
www.solgar.pl

SXPLB7002800

Najlepiej spożyć przed końcem: podano na szyjce butelki w postaci: 
miesiąc  rok  (MM RR)
Nr partii: (znajduje się na szyjce butelki)

Nie zawiera: glutenu, pszenicy, drożdży, sub-
stancji konserwujących i słodzących, sztucznych 
substancji aromatycznych lub barwiących.


