
Složení
NUTRIČNÍ HODNOTY ve 100 g na 1 dávku (2 tobolky) %RHP*/ na 1 dávku

Energetická hodnota kJ 340 3,4 0%

kcal 80 0,8 0%

Tuky g 0 0 0%

- z toho nasycené mastné kyseliny g 0 0 0%

Sacharidy g 0 0 0%

- z toho cukry g 0 0 0%

Bílkoviny g 20 0,2 0%

Sůl g 0 0 0%

ÚČINNÉ SLOŽKY na 1 dávku (2 tobolky) %RHP*/ na 1 dávku  

Vitamín D3 µg 5 100%**

Vitamín K2 µg 50 67%**

Vitamín B6 mg 8 571%**

Vitamín B12 µg 20 800%**

Kyselina listová µg 1000 500%**

Extrakt z přesličky rolní mg 55,6

Hořčík mg 60 16%**

Vápník mg 200 25%**

Bór mg 3,5

Zinek mg 14 140%**

Měď mg 0,74 74%**

Mangan mg 1,4 70%**

Molybden µg 80 160%**

Sójové isoflavony mg 20

Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal)

%** denní RHP

Doporučené denní dávkování: dospělí  1-2 tobolky denně zapít vodou, doporučujeme pro ženy v klimakteriu. 

Složení: uhličitan vápenatý, vápenaté soli kyseliny fosforečné, želatinová tobolka (100% želatina), vápenaté soli 

kyseliny citrónové, oxid hořečnatý, extrakt z přesličky rolní (Equisetum arvense , 7% křemíku), sójové isoflavony 40% 

(fytoestrogeny) 6%, oxid zinečnatý, kyselina boritá, vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid), síran manganatý, síran 

měďnatý, molybdenan sodný, kyselina listová, vitamín K2 (MK-7) menachinon, vitamín D3, vitamín B12.

Upozornění: Výrobek může obsahovat stopy mléka, lepku a vajec Nepřekračujte doporučené denní dávkování. 

Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Výrobek není určen pro děti, pro těhotné a kojící ženy na doporučení 

lékaře. Ukládat mimo dosah dětí! Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. V případě jakýchkoli 

obtíží po užití přípravku přerušte jeho užívání. 



V rámci legislativy vás informujeme: Nabízené výrobky byly schváleny jako doplňky stravy, nenahrazují pestrou stravu, 

správnou životosprávu ani zdravý životní styl. Dodržujte doporučené dávkování. Nepřekračujte doporučenou denní 

dávku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu a chladnu. Doplňky stravy nejsou určeny k léčení zdravotních 

poruch nebo k lékařským účelům. Pokud právě probíhá léčba, při které užíváte léky, doporučujeme vhodnost použití 

doplňků stravy konzultovat s lékařem. Užívání doplňků stravy není vázáno na lékařský předpis. Výrobky jsou v souladu 

s platnou legislativou EU a jsou notifikovány Ministerstvem zdravotnictví ČR.


