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Naturalna Witamina K2 MK-7 Forte + D3, 50 kapsułek
 

cena: 59,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać 200 mcg K2 MK-7, 2000 jednostek D3,
kapsułki: 50 + 10 kapsułek gratis, nośnik:
oliwa z oliwek

Producent FUTUREMED, Kraków, ul. Królowej Jadwigi
276, 30-218

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie suplementacja naturalna witamina K2 MK-7
(menachinon-7) + D3

Opis produktu
 

Naturalna Witamina K2 MK-7 FORTE+D3. Dwa razy większa zawartość
witaminy K2 MK-7 oraz D3 w jednej kapsułce!

Darmowa Dostawa dla wszystkich zamówień już od 129 PLN. Zapraszamy!

Tylko teraz 10 kapsułek w opakowaniu gratis! 
Witamina K2 MK-7 FORTE 200 mcg Natto + Witamina D3 - jedyna w pełni naturalna, oryginalna, posiadająca gwarancję jakości
farmaceutycznej, przebadana klinicznie Naturalna Witamina K2 MK-7 + D3. Posiada najwyższą zawartość substancji czynnej w jednej
kapsułce (200 mcg + 2000 IU) oraz połączenie gwarantujące maksymalną skuteczność działania. Stworzona w zgodzie z najwyższymi
standardami jakości i bezpieczeństwa potwierdzonymi certyfikatami.

 Naturalna Witamina K2 MK-7 FORTE+D3 to najwyższej jakości preparat na bazie stuprocentowej naturalnej formuły - unikalnego
połączenia witaminy K2 (menachinon-7) naturalnego pochodzenia – pozyskanej z ekstraktu natto w formie MK-7 oraz witaminy D3
naturalnego pochodzenia.

Niezależne badania naukowe dowodzą, iż długoterminowe spożywanie naturalnej witaminy K2 MK-7 (menachinon-7) w połączeniu z
witaminą D3 skutecznie pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, a także w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Zgodnie z najnowszymi badaniami naukowymi zawarta w preparacie witamina K2 pozyskana z naturalnego ekstraktu natto (japońskiej
potrawy ze sfermentowanej soi) w formie MK-7- najlepiej przyswajalnej przez organizm formy, która nie dopuszcza do powstawania tzw.
„paradoksu wapnia” (nadmiaru wapnia w tętnicach przy jednoczesnym braku w kościach).
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Witamina K2 w postaci MK-7 (menachinon-7) cechuje się najlepszą wchłanialnością. 

Zawarta w preparacie naturalna witamina K2 MK-7 w połączeniu z witaminą D3 jest unikalnym kompleksem witaminowym
zalecanym jako uzupełnienie diety.

Sposób spożycia:
Witamina K2 MK-7 w w zawartości 200 mcg wzbogacona o witaminę D3 2000 jednostek w jednej kapsułce na dobę jest spożyciem,
który zapewnia aktywację składników i efektywną dystrybucję w organizmie.

Długa data przydatności do spożycia: 12.2022

Właściwości potwierdzone naukowo dla składnika Naturalna Witamina K2 MK-7
Natto:
Korzystnie wpływa na:

utrzymanie zdrowych kości,
utrzymanie zdrowych tętnic,
utrzymanie prawidłowej gęstości kości,
zapewnienie prawidłowej dystrybucji wapnia do kości.

Badania naukowe wskazują jednoznacznie, iż długoterminowe spożywanie witaminy K2 MK-7 (menachinon-7) jest związane ze
znaczącym wzrostem odporności na zaburzenia w obrębie tętnic oraz kości. Ponadto udowodniono korzystny wpływ na zmniejszenie
prawdopodobieństwa powstawania złośliwych zmian w obrębie m.in piersi, prostaty czy nerek.

Witamina D3
Witamina D3 odgrywa bardzo istotną rolę w utrzymaniu zdrowych kości, zębów oraz prawidłowego poziomu wapnia we krwi.

Odpowiedni poziom Witamina D3 przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania organizmu, w szczególności wpływając na:

prawidłowe funkcjonowanie układu kostno - mięśniowego
zwiększoną odporność na infekcje

Ze względu na przebywanie w szerokości geograficznej o słabym nasłonecznieniu, jak również stosowanie diety o niskiej podaży
witaminy D3, zaleca się przyjmowanie witaminy D3 przez młodzież oraz osoby dorosłe przez cały rok kalendarzowy.

Stosowanie:
Zalecane spożycie - 1 kapsułka dziennie. Dwa miesiące stosowania

Opakowanie: 60 kapsułek (50 + 10 gratis)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop



 
FutureMed

Ul. Ostrowiecka 7A, Sienno
+48 22 228 20 13

 

Składniki:
1 kapsułka zawiera:

Witamina K2 (MK-7 – menachinon-7) 200 mcg (mikrogramów) (certyfikowane pochodzenie Natto)
Witamina D3 (2000 jednostek) (cholekalcyferol – naturalnego pochodzenia, izolowany z lanoliny)

Łatwa do połknięcia, bezwonna kapsułka żelowa. Nośnik: oliwa z oliwek 

Produkt nie zawiera:
Glutenu, kazeiny, laktozy, cukru, soli, drożdży, pszenicy oraz jest produkowany bez użycia sztucznych substancji konserwujących,
zapachowych lub barwiących.

Produkt niemodyfikowany genetycznie.

Gwarancja Bezpieczeństwa 
Preparat tworzony zgodnie z najwyższymi standardami i najlepszymi praktykami w zakresie produkcji – certyfikat GMP, GHP oraz 
HACCP – gwarantujący bezpieczeństwo żywności.

Skuteczność i bezpieczeństwo zostały potwierdzone badaniami.
Zastosowanie naturalnych substancji o przebadanych naukowo właściwościach gwarantują skuteczność i bezpieczeństwo stosowania.

Wybierając preparaty firmy FutureMed otrzymujecie Państwo gwarancję najwyższej jakości składników oraz produkcji w zgodzie z
naturą.

Preparat może być stosowany również przez diabetyków. Preparat odpowiedni dla Wegetarian.

Cechy wyróżniające preparat:
Najwyższa zawartość witaminy K2 MK-7 w jednej kapsułce
Optymalne połączenie z Witaminą D3, naturalnego pochodzenia

Opatentowany Proces Bio-fermentacji, z którego pozyskiwane są naturalne
składniki preparatu gwarantuje:

Brak konserwantów
Brak procesów syntetycznych

Dlaczego preparat marki FUTUREMED:
Certyfikowane, naturalne pochodzenie K2
Najwyższa wchłanialność (MK-7)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop



 
FutureMed

Ul. Ostrowiecka 7A, Sienno
+48 22 228 20 13

 

Optymalny skład
Bez GMO
Produkt bezglutenowy
Preparat wytwarzany w zgodzie z najwyższymi wymogami gwarantowanej jakości farmaceutycznej produkcji

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa (EFSA) potwierdził kluczową rolę suplementacji naturalną witaminą K2 MK-7 + D3 w
utrzymaniu zdrowych kości u osób powyżej 30 roku życia.

Producent:
FUTUREMED to poszukiwanie nowych rozwiązań. To preparaty najwyższej jakości, tworzone ze starannością, pasją, przy wykorzystaniu
najnowszych technologii. To jednocześnie głębokie zaufanie do natury, która jest najlepszym źródłem substancji wspierających zdrowie
człowieka.

Pod szyldem FUTUREMED tworzymy nowe produkty, zwiększające komfort i polepszające jakość życia. Jesteśmy dumni z faktu, iż
oferowane przez nas preparaty są tworzone w oparciu o polski kapitał ludzki oraz ponad 20-letnie doświadczenie w branży
farmaceutycznej.

Producent posiada wymaganą autoryzację Parlamentu Europejskiego i Rady. Rozporządzenie nr 2015/2283. Preparat posiada długą
datę przydatności do spożycia

Wyjątkowa oferta promocyjna: 
ODBIERZ RABAT 20 PLN NA ZAKUP PREPARATÓW

WYKORZYSTAJ KUPON RABATOWY: FUTUREMED20

Promocją objęte są wszystkie naturalne preparaty marki FUTUREMED. Minimalna wartość zamówienia objętego rabatem to 200
PLN. 

Kupon należy wpisać podczas składania zamówienia w wyznaczonym polu w koszyku. Od wartości całego koszyka zostanie odjęta
kwota rabatu.

BioMed24.pl gwarantuje ponadto szybką, bezpieczną i darmową dostawę zamówionych preparatów. Zapewniamy także
przechowywanie i transport w kontrolowanych warunkach, gwarantujących zachowanie pełni właściwości.

BioMed24.pl - Dostarczamy Zdrowie od 2008 roku. Zaufaj sprawdzonej marce.
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