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OsteoRemin Forte®
För kostbehandling av 
osteoporos. Motverkar 
urkalkning av skelettet.

LIVSMEDEL FÖR SPECIELLA MEDICINSKA ÄNDAMÅL 
Dagsdos: 3 kapslar dagligen i samband med måltid.
Förvaring: Torrt (15-25º C ) och oåtkomligt för barn.
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Innehåll: per 100 g per kapsel RDI* per daglig dos RDI*
Kalcium 23,4 g 283,3 mg 35 % 850 mg 106 %            
Magnesium 11,4 g 133,3 mg 36 % 400 mg 107 %         
Vitamin K 2.856 μg 33,3  μg 44 % 100 μg 133 %
Vitamin D 955  μg       10  μg   200 %       30 μg  600 %              
RDI =  Rekommenderat Dagligt Intag. 
Näringsvärde per 100 g: Energi: 83,7 kJ/20,9 kcal, Kolhydrater: 0,2 g, varav socker: <0,1 g, Fett: < 0,1 g, varav mättade 
fettsyror  < 0,1 g, Protein: <0,1g, Salt < 0,1 g.
Näringsvärde per dag: Energi: 3,0 kJ/ 0,8 kcal, Kolhydrater: 3 mg, varav socker: <1,3 mg, Fett: < 1,3 mg, varav mättade 
fettsyror < 1,3 mg, Protein: <1,3 mg, Salt < 1,3 mg.
Viktigt: OsteoRemin Forte® är för patienter med osteoporos (benskörhet) och ska användas i sam råd med läkare eller die-
tist. OsteoRemin Forte® är ett komplement till den ordinarie kosten och är inte lämpligt att använda som enda näringskälla. 
OsteoRemin Forte® innehåller Magnesium, Vitamin D och Vitamin K som ökar inlagringen av Kalcium i skelettet.
OBS: Ska inte användas till barn. Gravida och ammande bör endast använda OsteoRemin Forte® i samråd med läkare.
För mer information om produkten se baksidan av denna etikett.

Ingredienser:  Kalciumrik havsalg (Algas 
calcareas), Magnesium (Magnesiumoxid/
delvis från Algas calcareas organiskt 
bundet), Hydroxypropylmethylcellulosa 
(Kapselskal; vegetabilisk), Menakinon 
(Vitamin K2), Cholecalciferol (Vitamin D3). 

Nettovikt: 108 g

NYHET!Samma innehåll per dagsdos, nufördelat på 3 kapslar

90 kapslar
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När ska OsteoRemin Forte® inte användas?
Använd inte OsteoRemin Forte® om du är allergisk mot en eller flera av 
ingredienserna i produkten. Se innehållsförteckning för utförlig lista.

Försiktighet
Ingredienserna i OsteoRemin Forte® ger sällan biverkningar var för 
sig eller tillsammans. Om du använder blodförtunnande medel eller 
har nedsatt njurfunktion bör du prata med din läkare innan du börjar 
använda OsteoRemin Forte®.

Intag
Kapslarna kan med fördel intas precis innan eller i samband med måltid. 
Har du svårt att svälja kapslarna kan de öppnas, och innehållet blandas 
med t ex saft, yoghurt eller liknande.

Vad används OsteoRemin Forte® mot?
Det organiska kalciumkomplexet utvunnet från Algas calcareas (Algae 
Cal®) ökar tillsammans med Vitamin D3, Magnesium och Vitamin K2 

inlagring av Kalcium i skelettet. Den organiska formen av Kalcium bidrar 
till att öka bentätheten (benmineraldensiteten) i skelettet. 

Vegetarisk produkt
OsteoRemin Forte® är helt vegetarisk, och innehåller 
inga animaliska ingredienser. Produkten är 
registererat hos Vegetarian Society, England.

Kontakt: 
Vid frågor om OsteoRemin Forte® är du välkommen att kontakta oss.
Omnisym Pharma
Nordenskiöldsgatan 13, 2 vån 
211 19 Malmö 
Tel: 040 – 617 01 82 
E-mail: info@omnisympharma.se 
www.omnisympharma.se 

Senast reviderad oktober-2014 
Följ oss på 
Facebook!


