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MyVita Witamina K2+D3 krople 30 ml
 

cena: 45,36 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała kości, mięśnie, zęby

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 30 mililitrów

Postać krople

Producent PRONESS

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Dzienna porcja (4 krople) zawiera: witamina
K 100mcg, witamina D 50mcg

Opis produktu
 

MYVITA Naturalna witamina K2 + D3 Forte

Wskazania:
MyVita Naturalna witamina K2 + D3 Forte to suplement diety przeznaczony do stosowania w celu uzupełnienia niedoborów witamin D3 i
K2.

Właściwości:
MyVita Naturalna witamina K2 + D3 Forte to doskonałej jakości witamina K2 MK-7 i witamina D3 pozyskiwana naturalnie z lanoliny,
rozpuszczone w ekologicznej oliwie z oliwek extra virgin. Witamina K2 VitaMK-7 powstaje naturalnie w opatentowanym procesie
fermentacji bakterii Bacillus subtilis natto. Zawiera ponad 99% all-trans menacjinonu-7, dzięki czemu wykazuje wyjątkową
biodostępność i wysoką aktywność. Dzięki specjalnie opatentowanemu procesowi produkcji preparat nie zawiera GMO, soi, laktozy i
syntetycznych dodatków.

Składniki:
Składniki MyVita Naturalna witamina K2 + D3 Forte: ekologiczna oliwa z oliwek extra virgin BIO, menachinon-7 z natto (VitaMK-7),
cholekalcyferol z lanoliny (Quali-D).
Dzienna porcja (4 krople) zawiera:
Witamina K - 100 mcg (133% RWS*)
Witamina D - 50 mcg (1000% RWS*)

Stosowanie:
Dzienna porcja MyVita Naturalna witamina K2 + D3 Forte: 4 krople dziennie.

Opakowanie:
30 ml
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.fit


 
Forvital Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

 

dla małych dzieci. Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub
załączonej ulotce.
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