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D-Vitum Forte 2000 j.m. K2 120kaps.
 

Cena: 72,37 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

D-Vitum forte 2000 j.m. K2 MK-7, dla dorosłych, 120 kapsułek

D-Vitum forte to preparat dla dorosłych w formie kapsułek zawierający witaminy D i K. Witamina K zawarta w D-Vitum forte występuje w
formie menachinon-7 (MK-7). Witamina D pomaga utrzymać zdrowe zęby oraz wspiera prawidłowe wchłanianie wapnia i fosforu.
Pomaga również w utrzymaniu wapnia we krwi na odpowiednim poziomie oraz bierze udział w procesie podziału komórek. Witamina D
wspiera również prawidłowe funkcjonowanie mięśni. Witaminy D i K pomagają w utrzymaniu zdrowych kości.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: dorośli: 1 kapsułka dziennie podczas posiłku.

Składniki: wysokolinolenowy olej z nasion lnu (Linum usitatissimum) tłoczony na zimno, żelatyna (składniki otoczki), substancja
utrzymująca wilgoć: glicerol, cholekalcyferol (witamina D3), menachinon (witamina K2).

1 kapsułka zawiera: 75mcg (100%)* witaminy K2 MK-7, 50mcg (2000j.m. 1000%*) witamina D3, 191mg oleju z nasion lnu, (w tym: 95mg
kwasu alfa-linolenowego (omega-3).

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenia: w przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych należy przed zastosowaniem preparatu skonsultować się z
lekarzem.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Chronić przed światłem.

Ilość netto: 71g.

Producent:
Oleofarm Sp. z o.o.,
ul. Mokronoska 8,
52-407 Wrocław
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