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MOLEKIN D3+K2 30 tabletek
 

Cena: 20,90 PLN

Opis słownikowy

Producent ZDROVIT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

MOLEKIN D3+K2 30 tabletek

 

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych, zawierający witaminę D3 w dawce zalecanej przez ekspertów (2000 j.m.) oraz witaminę K2
(menachinon - MK-7) w dawce 75 mikrogramów.

Witaminy D i K pomagają w utrzymaniu zdrowych kości.

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

Do postępowania dietetycznego u osób dotkniętych:

Osteoporozą, osteomalacją, zaburzeniami mineralizacji kości, dla osób starszych, w przypadku niedoboru witaminy D i K.

Produkt zawiera mikrokapsułkowaną witaminę K2-MK7 dla uzyskania wysokiej stabilności i biodostępności.

 

Zalecane spożycie
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1 tabletka dziennie. Popić wodą. Stosować po posiłkach. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Spożycie w
nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Ważne

Należy zachować szczególną ostrożność:

Jeśli stwierdzono reakcje alergiczne wszelkiego typu na produkty zawierające witaminy D i K. Jeśli u pacjenta 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 przypadku gruźlicy, sarkoidozy, niektórych typów
chłoniaków.

 

Składniki

  

Wartość odżywcza

  

100 g

  

1 tabletka  

  

Wartość energetyczna

  

1010 kJ / 245 kcal

  

3 kJ / 0,8 kcal

  

Tłuszcz

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone

  

1,4 g

1,4 g

  

0,5 g

0,5 g

  

Węglowodany

- w tym cukry

  

61 g

7,5 g

  

0,2 g

<0,1 g

  

Białko

  

0 g

  

0 g

  

Sól

  

0 g

  

0 g

 

Zawartość składników odżywczych w zalecanej porcji dziennej (1 tabletka):

50 mg witaminy D3 - 1 000 %  zalecanego dziennego spożycia.

75 mg witaminy K – 100%  zalecanego dziennego spożycia

 

*-% realizacji zalecanego dziennego spożycia

 

Składniki: substancje wypełniające: izomalt i celuloza, menachinon-7 (witamina K), cholekalcyferol (witamina D3), substancja
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przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, otoczka (substancje zagęszczające: hydroksypropylometyloceluloza i
hydroksypropyloceluloza, substancja wiążąca: talk, barwnik: E171).

 

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.ul. Nocznickiego 3101-918 Warszawa  
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