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Treść oznakowania opakowania zewnętrznego      09.12.2016 

 

 

Vicalsil 

suplement diety 

 

60 tabletek 

Coral calcium + wapń +magnez +wit. D 

 

 2 tabletki 

Wapń 580 mg (72,5%)* 

Magnez  89 mg (23,7%)* 

Witamina D 10 μg (200%)* 

* % referencyjnej wartości spożycia  

 

Vicalsil stosuje się jako uzupełnienie codziennej diety w wapń, witaminę D i magnez. 

Vicalsil to suplement diety, którego głównym składnikiem jest łatwo przyswajalny wapń pozyskiwany z koralow-

ca. Zarówno zawarty w preparacie wapń, magnez jak i witamina D pomagają w utrzymaniu zdrowych kości i zę-

bów, odgrywając rolę w procesie podziału komórek. Dodatkowo witamina D wspiera prawidłowe wchłanianie i 

wykorzystywanie wapnia oraz utrzymanie jego prawidłowego poziomu we krwi. 

Natomiast magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej. 

 

Ważne jest uzupełnianie wapnia w diecie u: 

 kobiet w okresie menopauzalnym, 

 dzieci i młodzieży w okresie intensywnego wzrostu, 

 osób starszych, 

 kobiet w ciąży i karmiących. 

 

Sposób użycia: 

Dorośli: 2 tabletki dziennie. 

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako 

substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia. 

 

Ostrzeżenia: 

U osób przyjmujących niektóre leki, witaminy i minerały zaleca się dodatkową ostrożność ze względu na możli-

wość przedawkowania witaminy D i wapnia oraz konsultację z lekarzem w przypadkach: uczulenia na witaminę D, 
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chorób serca i naczyń oraz kamicy nerkowej, padaczki, przyjmowania preparatów naparstnicy, kalcytoniny, hy-

dantoiny, antybiotyków z grupy tetracyklin z uwagi na opisane w literaturze interakcje. 

 

Przed użyciem produktu kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem. 

 

Przeciwwskazania: 

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. 

 

Przechowywanie: 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25ºC, chronić od światła i wilgoci. Przecho-

wywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 

 

Składniki:  

Węglan wapnia, wapń z koralowca, substancja wypełniająca: celuloza, tlenek magnezu, substancja glazurująca: 

hydroksypropylometyloceluloza, substancja wiążąca: poliwinylopirolidon, barwnik: dwutlenek tytanu, substancje 

glazurujące: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, hydroksypropyloceluloza, substancja wypełniająca: dwutle-

nek krzemu, cholekalcyferol, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, sub-

stancje glazurujące: wosk pszczeli i wosk carnauba. 

 

Nr partii: 

Najlepiej spożyć przed końcem: 

 

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. 

ul. Partyzancka 133/151,  

95 – 200 Pabianice 

 

Serwis informacyjny: serwis@aflofarm.pl 
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