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VIT D3+K2 1000j.m.+45µg (NOW) 120 kaps.
 

Cena: 38,99 PLN

Opis produktu
 

VIT D3+K2 1000j.m.+45µg 120 kaps.

Informacje ogólne:
NOW® łączy dwa składniki odżywcze, które zostały dokładnie przebadane pod kątem dobroczynnego wpływu na kości, zęby oraz układ
krążenia. Witamina D3 wspomaga wchłanianie i transport wapnia do kości. Również witamina K2 korzystnie wpływa na zdrowie kości i
układu krążenia. Witamina K ma kluczowe znaczenie dla formowania mocnej macierzy kostnej. Jakość kości zależy od obecności
odpowiedniej witaminy K. Znaczenie witaminy K dla zdrowia tętnic koncentruje się wokół jej zdolności do wspierania prawidłowego
metabolizmu wapnia w strukturach naczyniowych. Witamina K2 jest najbardziej biologicznie czynną formą witaminy K.

Skład:
Witamina C (z palmitynianu askorbylu), witamina D3 (w postaci cholekalcyferolu) (z lanoliny), witamina K2 (w postaci menachinonu),
mąka ryżowa (subst. zagęszczająca), celuloza (otoczka kapsułki), krzemionka (subst. przeciwzbrylająca).

W procesie produkcji nie wykorzystano: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków ani składników pochodzących z orzechów
drzewnych. Wyprodukowano w zakładzie spełniającym warunki GMP, w którym przetwarza się również inne składniki zawierające te
alergeny.

Sposób użycia:
Dorośli: jako suplement diety przyjmować 1 kapsułkę 1 do 2 razy dziennie, z jedzeniem.
Produkt nie może być stosowany jako substytut prawidłowo zróżnicowanej diety. Ważne jest stosowanie zróżnicowanej i zbilansowanej
diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia.

Przechowywanie:
Po otwarciu przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i chłodnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ostrzeżenie:
Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez osoby dorosłe. Kobiety ciężarne, karmiące, osoby przyjmujące leki
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przeciwzakrzepowe (takie jak warfaryna, coumadin czy heparyna) lub inne leki oraz osoby mające schorzenia, przed stosowaniem tego
produktu powinny skonsultować się z lekarzem.
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