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ALLNUTRITION Omega 3 K2 MK7 z natto + D3 2000 j.m. 30
kapsułek
 

Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent SFD S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościALLNUTRITION Omega3 + K2 MK7 z natto + D3 2000 j.m. 30 kapsułek2000 J.M. WITAMINY D31000 U.G. WITAMINY K2
MK-7 Z NATTOALLNUTRITION OMEGA 3 K2 D3 to wysokiej jakości suplement zawierający olej rybi oraz witaminy K2 i D3. Suplement
ten stanowi uzupełnienie diety w kwasy tłuszczowej Omega-3 (EPA i DHA) oraz witaminę E i witaminę D3, która często określana jest
jako "witamina słońca".Kwasy tłuszczowe omega-3 to nienasycone kwasy tłuszczowe. Należy do nich kwas dokozaheksaenowy (DHA) i
kwas eikozapentaenowy (EPA). Cechują się one wieloma korzystnymi właściwościami dla naszego organizmu. DHA przyczynia się do
utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu i utrzymania prawidłowego widzenia. DHA i EPA pomagają również w prawidłowym
funkcjonowaniu serca.

Witamina K to grupa związków nierozpuszczalnych w wodzie, ale rozpuszczalnych w tłuszczach, które są konieczne do ich wchłonięcia
przez organizm. Witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi i pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.Witamina D
pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Witamina D przyczynia się
również do prawidłowego funkcjonowania mięśni i układu odpornościowego.Ten preparat może być stosowany przez wszystkich, którzy
dbają o swoje zdrowie.Witamina D3 często jest określana jako "witamina słońca.Zalecane spożycie1 kapsułka dziennie, popijając wodą.
Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki.WażneNie spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt
nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zaleca się przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu,
niedostępnym dla dzieci. Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży, planujących ciąże oraz karmiących.SkładnikiOlej rybi
standaryzowany na 18% EPA (kwas eikozapentaenowy) oraz 12% DHA (kwas dokozaheksaenowy), otoczka kapsułki: żelatyna,
substancja utrzymująca wilgoć – glicerol, witamina K (menachinon), witamina D (cholekalcyferol). Zawartość jednej

porcji
 zaw:% RWS *

 Olej rybi1000 mg 
 - w tym EPA180 mg 
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 - w tym DHA120 mg 
 Witamina K100 µg133%
 Witamina D50 µg1000%

* % referencyjnej wartości spożycia

ProducentALLNUTRITIONGłogowska 23C45-315 Opole
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