
Natuurlijk en compleet totaalpreparaat voor het behoud 
van gezonde botten*

* Vitamine D3, Vitamine K2 en Lithothamnium (als bron van calcium) 
dragen bij tot het behoud van sterke botten.

Osteoton Forte

Wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen van uitzonderlijke kwaliteit
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Osteoton Forte

Actieve ingrediënten per 2 tabletten: 
-  11666,7 mg Lithothamnium calcareum (AQUAMIN®),  met 30 % calcium (500 mg calcium = 62,5 % RI*)
- 3 mg Boor (o.v.v. natriumboraat)
- 1200 mcg Vitamine A (retinylpalmitaat = 150 % RI*) 
- 180 mcg Vitamine K2 (menaquinone-7 uit fermentatie, = 240 % RI*)(VitaMK7®)  
- 75 mcg of  3000 IU vitamine D3 (cholecalciferol, = 1500 % RI*)

* RI = Referentie-inname

Inhoud: 60 goed slikbare en gecoate tabletten

Gebruik: ‘s morgens en ’s avonds een tablet met water innemen tijdens de maaltijden.  Niet geschikt voor personen die 
coumarine-anticoagulantia innemen. 

NIEUW NUT_PL 47/490                                                                                           

Vitamine D3
• Werking:

- draagt bij tot het behoud van normale botten en tanden
- draagt bij tot de normale opname van calcium en fosfor

• Dagdosis: 3000 IU (75 mcg) = 1500 % RI = maximale toegelaten dagdosis
• Kwaliteit: cholecalciferol
• Wetenschappelijke onderbouwing: vitamine D3 is van belang voor de botopbouw1,2,3

Vitamine A 
• Ondersteunt de werking van vitamine D3
• Voorkomt de remming van vitamine A door de vitamine D3 (er is een antagonisme door binding voor 

dezelfde receptor) 

Lithothamium calcareum
• Werking: draagt als calciumbron bij tot het behoud van normale botten
• Dagdosis: 1666,7 mg met 30 % calcium (= 500 mg, = 62,5 % RI) en 2,2 % magnesium
• Kwaliteit: AQUAMIN® is een concentraat van de alg Lithothamnium calcareum), verkregen uit duurza-

me oogst van de afzettingen van deze rode alg, waarbij dus geen levende planten worden geoogst. 
AQUAMIN® voert niet alleen een goed opneembare, bioactieve vorm van calcium aan, maar dit doet 
in een natuurlijke synergie met 73 andere mineralen, waaronder ook magnesium. De natuurlijke, 
poreuze calciumcarbonaatkristallen zijn veel beter opneembaar dan de veel gebruikte en slecht 
opneembare calciumcarbonaat uit gesteente.

• Wetenschappelijke onderbouwing: er bestaan 10 publicaties in peer reviewed tijdschriften over de 
bijdrage van AQUAMIN® tot de botgezondheid, waaronder ook humane studies7,8

Boor (o.v.v. natriumboraat) 
• Dagdosis: 3 mg elementaire boor
• Functie: helpt vitamine D3 te activeren 

Vitamine K2 (menaquinone-7, MK-7)
•  Werking: draagt bij tot het behoud van normale botten
• Dagdosis: 180 mcg (240 % RI) = correcte dagdosis
• Kwaliteit: VitaMK7®: werkzame “all trans” menaquinone-7, onderging micro-encapsulering om 

stabiel te blijven en niet door de mineralen in dezelfde tablet aangetast te worden   
• Wetenschappelijke onderbouwing: vitamine K2 draagt bij tot sterke botten4,5; met name een dag-

dosis van 180 mcg vitamine K2 is hierbij wenselijk6. 
• Bijzondere opmerking: vitamine K2 kan ook oxideren en onwerkzaam worden als het samen zit 

met calciumzouten. De gemengde tocoferolen in OSTEOTON FORTE voorkomen dat

Hoe OSTEOTON FORTE  combineren voor meer succes?
- met SILICIUM PLATINUM: zeer goed opneembare vorm van silicium (cholinegestabiliseerd orthosiliciumzuur, ChOSA®), voor het behoud van 

de  collageenbasis van de botten
- met COLLAGEN PLATINUM, gehydrolyseerde viscollageen voor het behoud van de  collageenbasis van de botten
- met MENOTON bij postmenopauzale vrouwen
- met CARTILATON, met de combinatie kurkuma + boswellia en de componenten eierschalenmembraan, natief collageen type 2, MSM, silicium, 

mangaan en vitamine C
- met CURCUMA PLATINUM, dat bijdraagt tot het behoud van sterke botten
- met MSM PLATINUM: bron van organische zwavel


