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NATURELL Witamina D3 + K2 MK-7 60 tabl. do ssania
 

Cena: 10,00 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

NATURELL, Witamina D3 + K2 MK-7, 60 tabletek do ssania

Witamina D wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, przyczynia się do utrzymania zdrowych kości i zębów,
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz wspiera prawidłowe wchłanianie wapnia. Witamina K przyczynia się do
prawidłowego krzepnięcia krwi oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w składniki zawarte w preparacie.

Zalecane spożycie: dorośli 1 tabletka dziennie po posiłku.

Składniki: substancja wypełniająca: mannitol; skrobia; witamina K (menachinon); witamina D (cholekalcyferol); substancja glazurująca:
kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy); skrobia modyfikowana: hydroksypropyloskrobia; aromat; substancje glazurujące: dwutlenek
krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu).

1 tabletka zawiera: witamina K (menachinon) 75mcg (100%)*, witamina D (cholekalcyferol) 2000j.m. 50mcg (1000%)*.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Preparat nie może być przyjmowany przez dzieci, kobiety w ciąży
i matki karmiące.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Zawiera substancję słodzącą.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Może zawierać śladowe ilości skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych.
Nie zawiera laktozy i cukru.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Wyprodukowano przez Naturell AB, Szwecja dla:
USP Zdrowie Sp. z o.o.,
ul. Poleczki 35,
02-822 Warszawa.
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