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D-Vitum Forte MAX 4000 j.m. K2 MK-7, 60 kapsułek
 

Cena: 32,90 pln

Opis słownikowy

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

D-Vitum Forte MAX 4000 j.m. K2 MK-7, dla otyłych osób dorosłych, 60 kapsułek

Suplement diety D-Vitum Forte w kapsułkach, łączy ze sobą witaminę D i K oraz olej lniany o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych
omega-3. D-Vitum Forte 100mcg K2 powstał z myślą o otyłych osobach dorosłych o wskaźniku BMI≥ 30 kg/m2. Witamina D wspiera
utrzymanie zdrowych kości i zębów oraz prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Wspiera prawidłowe wchłanianie oraz
wykorzystywanie wapnia i fosforu, a także bierze udział w procesie podziału komórek.

Witamina K w preparacie D-Vitum występuje pod postacią menachinon-7 (MK-7). Witamina K przyczynia się do prawidłowego
krzepnięcia krwi oraz podobnie jak witamina D wspiera utrzymanie zdrowych kości. Olej lniany zawiera wysoką zawartość kwasów
tłuszczowych omega-3.

Zastosowanie
Suplementacja diety w witaminy D i K dla otyłych osób dorosłych.

Zalecane spożycie

  Otyłe osoby dorosłe: 1 kapsułka dziennie po posiłku.

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

1 kapsułka zawiera:

  witamina K2 MK-7 100mcg (133%)*, witamina D3 100mcg (4000j.m. 2000%)*, olej z nasion lnu 186mg, kwas alfa-linolenowy (onega-3)
93mg.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

Ostrzeżenia

  Przed zastosowaniem preparatu wskazane jest wykonanie badania metabolitu 25 (OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badań z
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lekarzem lub farmaceutą.
  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 sposób niedostępny dla małych dzieci.
  Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu.

Zawartość netto
60 kapsułek

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