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TERRANOVA WITAMINY D3 + K2 50 kapsułek DATA
WAŻNOŚCI 30.08.2023
 

Cena: 94,71 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 kaps.

Postać kaps.

Producent Terranova Nutrition

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościTERRANOVA WITAMINY D3 + K2 50 kapsułekDla kogo suplement diety Witaminy D3 + K2 Kompleks 2000 IU & 100 μgDla
osób ceniących sobie naturalną i wegańską suplementację opartą na wzorcach natury.Dla osób, które chciałyby wesprzeć
funkcjonowanie układu odpornościowego - Dla osób, które chcą wesprzeć organizm w utrzymaniu zdrowych kości i zębów,
prawidłowego poziomu wapnia we krwi oraz funkcjonowania mięśni .Dla osób, które chciałyby zadbać o prawidłowe krzepnięcie
krwiTwoje kości potrzebują pomocy? Chcesz utrzymać je w jak najlepszym zdrowiu? Mamy na to doskonałą odpowiedź. Połączyliśmy
działanie witaminy D3 i K2. Oczywiście zrobiliśmy to w stylu Terranovy – wybraliśmy wegańskie źródła, dołożyliśmy do nich
odpowiednią mieszankę liofilizowanych świeżych roślin i zadbaliśmy o to, by w kapsułkach nie znalazły się żadne sztuczne i zbędne
dodatki.Witaminę D (w postaci cholekalcyferolu) pozyskaliśmy więc z porostów, a w każdej porcji dziennej znalazło się jej 2000
IU.Witaminę K2 także starannie wybraliśmy. Wykorzystaliśmy do tego celu ciecierzycę. To z niej powstaje przebadana klinicznie,
opatentowana witamina K2 jako MK-7. Spełnia ona wymagania do jakich przyzwyczailiśmy naszych klientów. Wybraliśmy markę
MenaQ7®, gdyż jest odpowiednia dla wegan i wegetarian, wolna od glutenu, nabiału, soi. Dlaczego to ważne? Większość dostępnych
na rynku produktów z witaminą K2 powstaje na bazie soi, która nie dla każdego może być odpowiednia. Nie bylibyśmy sobą, gdyby
nasz skład nie został wzbogacony o stabilizowane otręby ryżowe, pestki dyni, grzyby shiitake, liście jarmużu i pietruszki. Bogaty skład
dopełniają sproszkowane, wegańskie kwasy tłuszczowe.Zalecane spożycieosoby dorosłe 2 kapsułki dziennie. Nie należy przekraczać
porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie stanowi zamiennika zróżnicowanej diety.WażneNie przekraczać zalecanej porcji
do spożycia w ciągu dnia.Składniki

Zawarto?? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia (2 kapsu?ki):

KOMPLEKS MAGNIFOOD 500mg
w tym:  
Stabilizowane otr?by ry?owe

150 mg
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Pestki dyni 100mg
Shiitake** (liofilizowane ?wie?e - pe?ne spektrum)

100 mg

Li?? jarmu?u** (liofilizowany ?wie?y)
100 mg

Li?? pietruszki** (liofilizowany ?wie?y)
50 mg

Trójglicerydy o ?redniej d?ugo?ci ?a?cucha (wega?skie, w proszku) 50 mg

Witamina K (menachinon [z ciecierzycy]) MenaQ7®)
100 ?g / 133*

Witamina D (cholekalcyferol [z porostów]) 2000 IU 50 ?g / 1000*

* % Referencyjnych Wartości Spożycia. W uprawie możliwe było użycie wyłącznie środków ochrony roślin i nawozów dopuszczonych
przez USDA NOP.ProducentTERRANOVA NUTRITION
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