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ALLNUTRITION VIT D3+K2 MK7 z natto 30 kapsułek
 

Cena: 12,30 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent SFD S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościALLNUTRITION witamina D3+K2 MK7 z natto 30 kapsułekPOMAGA W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIE UKŁADU -

ODPORNOŚCIOWEGOPOPRAWIA SIŁĘ MIĘŚNI I STAWÓWPRZYCZYNIA SIĘ DO PRAWIDŁOWEGO KRZEPNIĘCIA KRWIPOMAGA W
UTRZYMANIU ZDROWYCH KOŚCIUŁATWIA WCHŁANIANIE WAPNIA

ALLNUTRITION D3 + K2o suplement diety zawierający witaminę D3 (cholekalcyferol) i naturalną witaminę K2 MK7 (menachinon) w
wysokiej dawce. Preparat D3 + K2 to codzienne uzupełnienie diety w witaminę K2 i D3. Szczególnie zalecany jest osobom aktywnym
fizycznie i wszystkim, którzy pragną zachować zdrowe i mocne kości.Witamina D występuje w dwóch postaciach: cholekalcyferolu
(syntetyzowanego w skórze lub pozyskiwanego z pożywienia) oraz ergokalcyferolu (powstającego z ergosterolu występującego w
drożdżach i grzybach kapeluszowych), Są one substancjami wyjściowymi, które w organizmie ulegają przemianom do związków
aktywnych, wykazujących działanie podobne do hormonów. Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu,
utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz korzystnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu odpornościowego.Preparat
D3 + K2 to codzienne uzupełnienie diety w witaminę K2 i D3. Szczególnie zalecany jest osobom aktywnym fizycznie i wszystkim, którzy
pragną zachować zdrowe i mocne kości.Witamina K to grupa związków nierozpuszczalnych w wodzie, ale rozpuszczalnych w
tłuszczach, które są konieczne do ich wchłonięcia przez organizm. Witamina K występuje w postaci witaminy K1 i K2. Witamina K1 jest
słabo wchłaniana, dodatkowo nie jest redystrybuowana przez wątrobę i przede wszystkim aktywuje w wątrobie czynniki krzepnięcia
zależne od witaminy K. Natomiast witamina K2 jest nie tylko wykorzystywana przez wątrobę, ale również jest redystrybuowana przez
krew w całym organizmie. Witamina K2 (menachinon) znajduje się w żywności pochodzenia zwierzęcego i w sfermentowanej żywności
roślinnej. Witamina ta pomaga zachować mocne kości i przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi. Ponadto może ona
zapobiegać akumulowaniu się wapnia w tętnicach.Zalecane spożycie1 kapsułka dziennie. 1 kapsułkę popić wodą. Najlepiej stosować do
posiłku.WażneOstrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji . Nie spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek ze
składników preparatu. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Produkt zaleca się przechowywać
w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, które będzie niedostępne dla małych dzieci. Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci,
kobiet w ciąży, planujących ciąże oraz karmiących.Składnikioliwa z oliwek, otoczka kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć –
gliceryna, witamina K2 MK7 (menachinon), witamina D3 (cholekalcyferol). Zawartość jednej  zaw:% RWS *
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porcji
 Witamina K 100 µg133,33%
 Witamina D 50 µg1000%

* % referencyjnej wartości spożycia

ProducentallnutritionGłogowska 23C45-315 Opole
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