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FORMULA CANNABIGOLD WITAMINA D3+K2 30ml
 

Cena: 47,50 PLN

Opis produktu
 

Witamina D3+K2 w oleju z konopi na wsparcie układu kostnego

Olejek Formula CannabiGold „WITAMINA D3+K2” to suplement diety z witaminami D i K w oleju z nasion konopi.

Olej z nasion konopi włóknistych bogaty jest w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT): omega-3, omega-6, a także w
omega-9. Pomagają one w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu.

Witamina D3 pozytywnie wpływa na:

układ odpornościowy;
układ kostny;
przyswajalność wapnia;
funkcjonowanie mięśni.

Witamina D3 pozyskiwana jest z lanoliny z owczej wełny. Lanolina to naturalny wosk, który zabezpiecza owce oraz ich runo przed
zamoczeniem i zmienną pogodą. Lanolina jest też naturalnym źródłem witaminy D3.

Witamina K2 pozytywnie wpływa na:

układ kostny,
krzepliwość krwi.

Witamina K2 pozyskiwana jest z natto. Są to nasiona soi poddane fermentacji, to również ceniony składnik kuchni japońskiej i naturalne
źródło witaminy K2.

Opakowanie 30 ml wystarcza na około 3 miesiące codziennej suplementacji.
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Skład:
Olej z nasion konopi włóknistych, menachinon-7 (witamina K2 pozyskiwana z natto), cholekalcyferol (witamina D3 pozyskiwana z
lanoliny), przeciwutleniacz: ekstrakt z rozmarynu.

Dawkowanie i sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja do spożycia niezbędna do uzyskania korzystnego działania: dorośli – 3 naciśnięcia pompki 1 raz dziennie
najlepiej w trakcie posiłku, co stanowi: 75 μg witaminy K2 ( 100% RWS*), 50 μ g witaminy D3 (2000 j.m. – 1000% RWS*) i 0,26 g oleju z
nasion konopi włóknistych, w tym 50 mg kwasów omega-3.
*RWS – Referencyjne Wartości Spożycia.
Olej ten oprócz podania doustnego można zastosować jako dodatek do sałatki, koktajlu lub owsianki.

Uwagi:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem
należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować jednocześnie innych preparatów zawierających wysoką dawkę witaminy D. Osoby, u
których występują problemy z nerkami, wysoki poziom wapnia albo kamica nerkowa, przed zastosowaniem suplementu zawierającego
witaminę D powinny skonsultować się z lekarzem. Produkt nie powinien być stosowany przez osoby przyjmujące środki
przeciwzakrzepowe zawierające antagonistów witaminy K (np. warfaryna i acenokumarol).
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