
produkty do wspomagania

PROFILAKTYKI OSTEOPOROZY
dopasowane do Twoich potrzeb

 
suplement diety, 120 tabletek
Jeśli masz problemy z niedoborem wapnia
•  Wapń w wysokiej dawce 400 mg 

Wygodna forma dająca możliwość łatwego dzielenia tabletki
• Ekonomiczne opakowanie zawierające 120 tabletek. 

Wystarcza nawet na 4 miesiące suplementacji 
• Termin przydatności 5 lat
• Nie zawiera żelatyny, indygotyny, SLS

 D3 K2
suplement diety, 30 tabletek
Jeśli potrzebujesz suplementacji 
w profilaktyce osteoporozy
– wapń, witamina D3, K2 
Bardzo wysoka zawartość Wapnia w tabletce – 600 mg, 1000 IU 
Witaminy D3 z dodatkiem Witaminy K2 MK-7. Nie zawiera żelatyny

 MINERALS
suplement diety, 30 tabletek
Jeśli potrzebujesz zadbać o zdrowe kości, 
zęby i prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornościowego
Wapń w dawce 400 mg. Wysoka zawartość Witaminy D3 2 000 IU. 
Dodatek Magnezu i Cynku

 MINERALS plus
suplement diety, 20 tabletek do żucia 
Jeśli niezbędne jest kompleksowe zadbanie 
o zdrowe kości, zęby, mięśnie i nerwy
Zbilansowany kompleks 9 witamin i minerałów. Smak miętowy. 
Oryginalna postać - tabletki do żucia. Nie zawiera laktozy, tłuszczu, 
soli, barwników ani sztucznych konserwantów. Dla dzieci od 4 r.ż. 

www.labor.com.pl
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Składnik 1 tabletka
Calcineff

1 tabletka 
Calcineff D3 K2

1 tabletka 
Calcineff Minerals 

1 tabletka 
Calcineff Minerals 

Plus
Wapń 400 mg 600 mg 400 mg 400 mg 

Witamina D3 1 000 IU 2 000 IU 2000 IU

Witamina K2 MK-7 37,5 µg 22,5 µg 

Magnez 200 mg 150 mg 

Cynk 10 mg 5 mg 

Mangan 1 mg 

Witamina C 9,3 mg 

Selen 25 µg 

Bor 1 mg

  
 ■ Wapń - potrzebny do utrzymania zdrowych kości i zębów. 

Przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi. 
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni 
i w utrzymaniu prawidłowego przekaźnictwa nerwowego. 

 D3 K2 

 ■ Wapń, Witamina D 3, Witamina K 2  
- pomagają w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. 

 MINERALS
 ■ Wapń, magnez, cynk i witamina D 

- potrzebne do utrzymania zdrowych kości i zębów. 

 MINERALS plus
 ■ Witamina D 3 - pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi 

oraz w prawidłowym wchłanianiu / wykorzystywaniu wapnia i fosforu, 
a w połączeniu z Wapniem pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. 

 ■ Witamina K2 - pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
 ■ Cynk - pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego 

oraz w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
 ■ Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania: naczyń krwionośnych, kości, chrząstki, dziąseł, skóry, zębów.
 ■ Mangan przyczynia się do prawidłowego tworzenia tkanki łącznej,  

pomaga w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania kości. 
 ■ Bor przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu kości.
 ■ Selen pomaga w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
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