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D-Vitum Forte 2000 j.m. K2, 36 kapsułek odporność
 

cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 2000 j.m. + 75 μg

Opakowanie 36 kapsułek

Postać kapsułki

Producent Oleofarm

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, a także w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu.
Ponadto pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi i bierze udział w procesie podziału komórek. Witamina D wspiera
również prawidłowe funkcjonowanie mięśni.

Witamina K, podobnie jak witamina D, pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Organizm człowieka nie jest w stanie samodzielnie
syntetyzować witaminy K2, w związku z czym zapotrzebowanie na tę witaminę pokrywane jest głównie z dietą oraz w mniejszym
stopniu dzięki syntezie prowadzonej przez bakterie jelitowe. Preparat D-Vitum forte K2 zawiera w swoim składzie naturalną
witaminę K2 - menachinon-7 (MK-7) otrzymywaną w wyniku biofermentacji z udziałem mikroorganizmów Bacillus subtilis natto.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli: 1 kapsułka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Skład

Dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera

Witamina K2 MK-7: Witamina D
75 μg (100%*): 50 μg (2000 j.m., 1000%*)

*% referencyjnej wartości spożycia

Składniki: Olej tłoczony na zimno z nasion lnu (Linum usitatissimum), żelatyna (składnik otoczki), menachinon (witamina K2),
cholekalcyferol (witamina D3), emulgator: monolaurynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 20).

Uwagi do stosowania
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 UWAGA! W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych należy przed zastosowaniem preparatu skonsultować się z lekarzem.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia
wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Zawartość:

Opakowanie zawiera 36 kapsułek.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: OLEOFARM

Sposób przechowywania: poniżej 25°C
 

Parametry

Wybierz moc 2000 j.m. (0,00 PLN)
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