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NATURELL WITAMINA D3 + K2 MK-7 60 tabletek do ssania
 

Cena: 31,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

WITAMINA D3 + K2 MK-7

z witaminą D3 naturalnego pochodzenia i witaminą K2 w aktywnej formie MK-7

Dlaczego Naturell Witamina D3 + K2 MK-7? Czy wiesz, że... Jak działa? Szczegóły produktu  

Dlaczego Naturell Witamina D3 + K2 MK-7?
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naturalne pochodzenie witaminy D3 z lanoliny z runa owczego

witamina K w aktywnej formie MK-7

mikroenkapsułkowana witamina D3 oraz witamina K2 – zwiększenie stabilności składnika aktywnego2

naturalne pochodzenie witaminy K: produkowana z naturalnych substancji znajdujących się w olejkach eterycznych

wygodna forma tabletek do rozgryzania i żucia

ekonomiczne opakowanie wystarczające na 2 miesiące stosowania

 

szwedzka jakość

czysty skład1

bezglutenowy
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bez laktozy

 

1 Czysty skład – bez substancji wypełniających, barwników, konserwantów syntetycznego pochodzenia. 2 Preparat zawiera
mikroenkapsułkowaną witaminę D3 oraz witaminę K2. Mikroenkapsulacja to proces powlekania rozdrobnionych cząsteczek składników
aktywnych preparatu przez inną substancję w celu zwiększenia stabilności. Umożliwia to kontrolowane uwalnianie składników w
organizmie.

Czy wiesz, że...

 

Suplement diety Naturell Witamina D3 + K2 MK-7 warto stosować, by wesprzeć funkcjonowanie układu odpornościowego3 i wspomóc
utrzymanie zdrowych kości4 i zębów3. Witaminę K2 szczególnie warto suplementować w przypadku stosowania mało urozmaiconej,
niezbilansowanej diety bogatej w żywność wysokoprzetworzoną lub po przebyciu długotrwałej kuracji antybiotykowej. Dzięki
zastosowaniu mikroenkapsulacji witaminy D3 i witaminy K2, produkt cechuje zwiększona stabilność składników aktywnych.
Mikroenkapsulacja to proces powlekania rozdrobnionych cząsteczek składnika aktywnego preparatu przez inną substancję w celu
zwiększenia stabilności – chroni wrażliwą witaminę D3 i K2 na działanie czynników zewnętrznych takich jak: światło, temperatura czy
kontakt z powietrzem. Umożliwia to kontrolowane uwalnianie tych składników w organizmie.

 

Jak działa?

 

Właściwości witaminy D3 i K2:

3Witamina D3 wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego

3Witamina D3 wspomaga utrzymanie zdrowych zębów
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4Witamina D3 i witamina K2 wpływają na utrzymanie zdrowych kości

Witamina D3 wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni

Witamina K2 wspiera prawidłowe krzepnięcie krwi

 

 

Szczegóły produktu

 
O produkcie Skład Zalecana porcja do spożycia Ostrzeżenia i dodatkowe informacje 

O PRODUKCIE

Suplement diety Naturell Witamina D3 + K2 MK-7 o czystym składzie bez substancji wypełniających, barwników czy konserwantów
syntetycznego pochodzenia zawiera mikroenkapsułkowaną witaminę D3 oraz witaminę K2. Witamina D3 jest naturalnego pochodzenia
– z lanoliny z runa owczego. Ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, utrzymanie zdrowych zębów i kości, a
także wspomaga funkcjonowanie mięśni. Witamina K zawarta w preparacie wspiera prawidłowe krzepnięcie krwi i jest pozyskiwana z
naturalnych substancji występujących w olejkach eterycznych. Suplement diety Naturell Witamina D3 + K2 MK-7 nie zawiera laktozy,
jest bezglutenowy. Tabletka do rozgryzania i żucia to postać preparatów marki Naturell ułatwiająca stosowanie, nie wymaga połykania
ani popijania, co jest wygodne dla osób z problemem połykania kapsułek, a ekonomiczne opakowanie zawierające 60 tabletek wystarcza
na dwa miesiące stosowania preparatu.

   

 

SUPLEMENT DIETY
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Galeria
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