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Witamina D3 K2 MK-7 Dr. Jacobs
 

cena: 63,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent dr. jacobs

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Witaminy D3 i K2 (menachinon-7) rozpuszczone w wysokiej jakości, hypoalergicznym oleju MCT z kokosa. Witamina D3 pozyskiwana
jest z lanoliny z wełny owczej (ekstrahowana za pomocą naświetlania promieniami UV). Witamina K2 jest uzyskana jest z roślin w
procesie syntezy organicznej.

Połączenie bardzo istotnych dla zdrowia witamin. Ich ilość i proporcje są dobrane tak, aby nie tylko prawidłowo przyswajać wapń, ale i
aby trafił on w organizmie tam, gdzie powinien, np. do kości, a nie do ścianek naczyń krwionośnych. Produkt łatwo przyswajalny:
witaminy D i K już rozpuszczone w wysokiej jakości, hypoalergicznym oleju słonecznikowym.

Witaminy D3 i K2 mają naukowo udowodniony korzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu:

Olej MCT z oleju z kokosa powoduje stabilne trwanie witaminy przez co najmniej 2 lata.

Witamina D3 dla:

– układu odpornościowego

– mocnych, zdrowych kości i zębów

– funkcji mięśni

Witamina K2 (menachinon-7) dla:

– prawidłowej krzepliwości krwi

– prawidłowego rozwoju i regeneracji kości
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Składniki:

olej MCT (z kokosa) (94%), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli (naturalna witamina E), cholekalcyferol (witamina D3), witamina K2
(all-trans menachinon7).

Stosowanie:

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia i sposób podawania:

dla dorosłych: 2 krople

dla dzieci: 1 kropla

maksymalna porcja do spożycia w ciągu dnia dla dorosłych: 4 krople.

Zakroplić do jamy ustnej i rozprowadzić po niej językiem.

Przeciwwskazania:

Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zrównoważonej i
zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia. Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe (antagonistów witaminy K jak antykoagulant
typu kumaryny) powinny skonsultować przyjmowanie produktu z lekarzem!

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze 6-25°C z dala od promieni słonecznych. Po otwarciu zużyć w
ciągu 6 miesięcy.
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