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Molekin D3 + K2, 30 tabletek
 

cena: 26,98 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała kości

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 30 sztuk

Postać tabletka

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

witamina D3, witamina K2

Wskazania niedobór witamin, odporność

Opis produktu
 

Opis
Molekin D3 + K2 - suplement diety, przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki
substancje wypełniające: izomalt i celuloza, menachinon-7 (witamina K2), cholekalcyferol (witamina D3), substancja przeciwzbrylająca:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, otoczka (substancje zagęszczające: hydroksypropylometyloceluloza i hydroksypropyloceluloza,
substancja wiążąca: talk, barwnik: E171.

Właściwości składników
Molekin D3 + K2 zawiera witaminę D3 w porcji zalecanej przez ekspertów (2000 j.m.) oraz witaminę K2 (menachinon - MK-7) w dawce
75 µg.
Witaminy D i K wspomagają w utrzymaniu zdrowych kości.
Witamina D przyczynia się do prawidłowego przyswajania wapnia i fosforu, utrzymuje odpowiedni poziom wapnia we krwi oraz wspiera
funkcjonowanie układu odpornościowego.
Suplement diety zawiera mikrokapsułkowaną witaminę K2 - MK7 dla uzyskania wysokiej stabilności i biodostępności.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 tabletka dziennie, po posiłku, popijając wodą.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować w przypadku gruźlicy, sarkoidozy, niektórych typów chłoniaków.
Należy zachować szczególną ostrożność jeśli występują skłonności do zakrzepów, stwierdzono hiperwitaminozę D lub reakcje
alergiczne wszelkiego typu na produkty zawierające witaminy D i K oraz gdy stosowane są pochodne warfaryny lub aspiryna w niskich
dawkach w celu rozrzedzenia krwi.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
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Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
NATUR PRODUKT PHARMA
Podstoczysko 30
Ostrów Mazowiecka
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