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Molekin D3 + K2 + Mg B6 60 tabletek odporność
 

cena: 26,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 2000 j.m.

Opakowanie 60 kapsułek

Postać Tabletki

Producent Zdrovit

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

Cholekalcyferol

Zastosowanie odporność

Opis produktu
 

Wskazania

Preparat przeznaczony dla osób dorosłych, pragnących wspierać funkcjonowanie układu odpornościowego, nerwowego i zdrowych
kości.

Działanie

Witaminy D i K oraz magnez pomagają w utrzymaniu zdrowych kości.

Witamina D i magnez pomagają w utrzymaniu zdrowych zębów.

Witamina D przyczynia się do prawidłowego wykorzystywania wapnia i fosforu, utrzymuje prawidłowy poziom wapnia we krwi,
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Magnez pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zdrowych zębów oraz odgrywa rolę w procesie podziału komórek, a witamina B6
przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej oraz pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek.

Magnez i witamina B6 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego. Ponadto przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 tabletka
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 Skład
Składnik: 1 tabletka
Witamina D: 50 μg (1000% RWS*)
Witamina K: 75 μg (100% RWS*)
Witamina B6: 2 mg (143% RWS*)
Magnez: 200 mg (53% RWS*)

*RWS- referencyjna wartość spożycia

Uwagi do stosowania

Suplementy diety nie zastępują zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia. Produkt nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety.

Należy zachować szczególną ostrożność:

Jeśli stwierdzono reakcje alergiczne wszelkiego typu na produkty zawierające witaminy D i K.

Jeśli stwierdzono hiperwitaminozę D (zbyt duże stężenie witaminy D we krwi).

Jeśli stosowane są pochodne warfaryny lub aspiryna w niskich dawkach w celu rozrzedzenia krwi.

Jeśli występują skłonności do zakrzepów. Nie stosować w przebiegu gruźlicy, sarkoidozy, niektórych typów chłoniaków.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: NP PHARMA

Sposób przechowywania: poniżej 25°C
 

Parametry

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