
Calcium en magnesium dragen bij tot de instandhouding van sterke botten.
Vitamine C is belangrijk voor het kraakbeen.

Netto inhoud: 60 capsules á 1000 mg

Ingrediënten per capsule:    
Calciumorthofosfaat                300 mg
Magnesiumoxide               150 mg
Sodiumcitraat               140 mg
Calciumwaterstoffosfaat              85 mg 
Tricalciumfosfaat                 20 mg 
Siliciumdioxide                 5 mg
Vitamine C                300 mg

Hulpstoffen in capsulewand:
Gelatine, glycerol, water, titanium dioxide en ferric oxide

Eigenschappen:
Bot en kraakbeen: Vitamine C, mangaan en Calcium spelen een rol bij het in standhouden van normale botten en 
tanden. 
Spieren: Magnesium en calcium dragen bij tot een normale werking van de spieren. 
Vermoeidheid: Magnesium en vitamine C dragen bij aan de vermindering van vermoeidheid en moeheid.

Dosering:
3-4 capsules per dag verdeeld over 3-4 doseringen (`s ochtends voor het ontbijt, voor de lunch, voor het avondeten 
en een uur voor het slapen gaan). De capsules geheel, dus zonder deze open te maken of te breken, innemen met 
voldoende water. Een gunstig effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 500 mg à 2000 mg

Bewaaradvies: 
Bewaren op een koele, donkere en droge plaats (6°-7°C).
Buiten bereik en uit het zicht van jonge kinderen houden.

Houdbaarheid: 
Ten minste houdbaar tot, zie blister en verpakking.
Ostex® is een product van Macrogenix®.
 
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen 
vervanging van een gevarieerde voeding. Heeft u vragen of twijfels of dit product geschikt voor u is, neem dan contact 
op met een deskundige. 

Ostex® is geproduceerd volgens strenge kwaliteitseisen en bevat belangrijke nutriënten in een gemakkelijk dosering.

Denkt u bij het wegdoen van leeg verpakkingsmateriaal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding.

Postbus 365  
2200 AJ  Noordwijk
Nederland

Tel. +31 (0)71 36 46 700
info@macrogenix.nl
www.macrogenix.nl

Geproduceerd en ontwikkeld door: 

Ostex®

8 715363 010017

Voedingssupplement
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Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 15 november 2016


