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Naturell Witamina D3 + K2 MK-7, 60 tabletek
 

cena: 34,17 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabletki do ssania

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Naturell Witamina D3 + K2 MK-7 zawiera witamin? D3 oraz witamin? K2.
Obie witaminy dzia?aj? synergicznie, tzn. wzmacniaj? nawzajem swoje dzia?anie. W zwi?zku z tym zalecana
jest jednoczesna suplementacja tych witamin. Ich jednoczesna suplementacja zwi?ksza mineralizacj? ko?ci.

Witamina D3:
 - wspiera prawid?owe funkcjonowanie uk?adu odporno?ciowego,
- przyczynia si? do utrzymania zdrowych ko?ci i z?bów,
- wspomaga prawid?owe funkcjonowanie mi??ni,
- wspiera prawid?owe wch?anianie wapnia.

Witamina K2:
 - bierze udzia? w prawid?owym krzepni?ciu krwi
- przyczynia si? do utrzymania zdrowych ko?ci

Dawkowanie
 Zalecana porcja do spo?ycia w ci?gu dnia niezb?dna do uzyskania korzystnego dzia?ania produktu: doro?li: 1
tabletka dziennie po posi?ku
Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.

Sk?ad
 Jedna tabletka zawiera: witamina K ( menachinon) 75 ?g (100%*), witamina D ( cholekalcyferol) 2000 j.m. / 50
?g (1000%*)
* - procent realizacji referencyjnych warto?ci spo?ycia
substancja wype?niaj?ca: mannitol; skrobia; witamina K (menachinon); witamina D (cholekalcyferol);
substancja glazuruj?ca: kwasy t?uszczowe (kwas stearynowy); skrobia modyfikowana:
hydroksypropyloskrobia; aromat; substancje glazuruj?ce: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów
t?uszczowych (stearynian magnezu). Mo?e zawiera? ?ladowe ilo?ci skorupiaków, ryb, soi i ich produktów
pochodnych.
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Zawiera substancj? s?odz?c?, nie zawiera laktozy i cukru.

Przeciwwskazania
 Nadwra?liwo?? na którykolwiek sk?adnik preparatu.
W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych nale?y przed zastosowaniem produktu skonsultowa?
si? z lekarzem.
Preparat nie mo?e by? przyjmowany przez dzieci, kobiety w ci??y i matki karmi?ce.
Nie stosowa? ??cznie z innymi preparatami zawieraj?cymi witamin? D.

Wyprodukowano przez Naturell AB, Szwecja dla:
 USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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