
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

SWANSON WITAMINA K2 NATURALNA 100 mcg 30
kapsułek
 

Cena: 23,50 PLN

Opis słownikowy

Producent SWANSON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościSWANSON WITAMINA K2 NATURALNA 100 mcg 30 kapsułekPodwójna moc witaminy K2.Witamina K pomaga w
utrzymaniu zdrowych kości.Przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi.Pobudza przenikanie wapnia z tętnic do kości.Zdobądź
podwójną moc dzięki tej podwójnej dawce Swanson Ultra Natto K7, zapewniającej 100 mcg witaminy K2. Swanson Ultra Natto K7
(dawniej MenaQ7 ™) jest najbardziej biologicznie aktywną formą witaminy K2. Pochodzące w 100% z naturalnych japońskich natto
(produkt fermentacji soi), Menachinon-7 wspomaga kości oraz układ krążenia, poprzez przenoszenie wapnia z tętnic do układu
kostnego, gdzie jest naprawdę potrzebne.Swanson Witamina K2 100 mcg - to naturalny suplement diety dostępny w postaci żelowych
kapsułek. Witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi. Działa również na szereg innych ważnych funkcji organizmu. Do
ważniejszych należy aktywacja i wzmacnianie białek GLA. Niedostateczny poziom witaminy K2 prowadzi do zmniejszonej gęstości
mineralnej kości, głównej przyczyny wystąpienia osteoporozy i nadmiaru wapnia w ścianie tętniczej, co ma wydatny wpływ na
występujące choroby serca.Zalecane spożycieJedna kapsułka dziennie z jedzeniemWażneNie przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dniaSkładnikiWitamina K - menachinon-7/K2 MK-7, olej z nasion słonecznika, otoczka kapsułki: żelatyna, substancja
utrzymująca wilgoć: glicerol, substancja glazurująca: wosk pszczeli, woda oczyszczona, emulgator: lecytyna słonecznikowa, barwniki:
ekstrakt mączki chleba świętojańskiego, karmel, substancja słodząca: syrop kukurydziany, substancja wiążąca: sól wapniowa kwasu
fosforowego. Zawiera siarczyny.

 

Suplement diety - Swanson Witamina K-2 100 mcg Warto?? od?ywcza 1 kapsu?ka % realizacji
dziennego zapotrzebowania RDA

Witamina K2 [menachinon-7 z natto 100mcg 143%
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