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ALLNUTRITION VIT D3 2000 + K2 60 kapsułek
 

Cena: 19,64 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent/
Dystrybutor

SFD S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

 ALLNUTRITION Vit D3 2000 + K2 to suplement diety zawierający witaminę D3 (cholekalcyferol) i naturalną witaminę K2 MK7
(menachinon) w wysokiej dawce. Preparat D3 + K2 to codzienne uzupełnienie diety w witaminę K2 i D3. Szczególnie zalecany jest
osobom aktywnym fizycznie i wszystkim, którzy pragną zachować zdrowe i mocne kości.  Witamina D występuje w dwóch postaciach:
cholekalcyferolu (syntetyzowanego w skórze lub pozyskiwanego z pożywienia) oraz ergokalcyferolu (powstającego z ergosterolu
występującego w drożdżach i grzybach kapeluszowych). Są one substancjami wyjściowymi, które w organizmie ulegają przemianom do
związków aktywnych, wykazujących działanie podobne do hormonów. Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i
fosforu, utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz korzystnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu odpornościowego. 
Preparat D3 + K2 to codzienne uzupełnienie diety w witaminę K2 i D3. Szczególnie zalecany jest osobom aktywnym fizycznie i
wszystkim, którzy pragną zachować zdrowe i mocne kości.  Witamina K2 (menachinon-7 MK-7 z soi) jest pozyskiwana z natto,
japońskiego produktu ze sfermentowanej soi. Jest najlepiej przyswajalną formą witaminy K. Dawkę i formę tego cennego składnika w
postaci suplementu diety możemy znaleźć w ALLNUTRITION Vit D3 2000 + K2 . Witamina K występuje w postaci witaminy K1 i K2, z
których witamina K2 jest nie tylko wykorzystywana przez wątrobę, ale również jest redystrybuowana przez krew w całym organizmie. 
Witamina K2 (menachinon) znajduje się w żywności pochodzenia zwierzęcego i w sfermentowanej żywności roślinnej. Witamina K2
MK7 ma trwałość, aż 72 godziny. Szybko się wchłania do organizmu i wnika do krwi. Dzięki, czemu przekłada się na efektywne działanie
zdrowotne. Witamina ta pomaga zachować mocne kości i przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi.   Zalecane porcjowanie 
Zażywać 1 kapsułkę dziennie z posiłkiem, popijając wodą.  Produkt przeznaczony dla zdrowej populacji osób dorosłych do 75 roku życia.
Nie spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik oraz podczas przyjmowania środków przeciwzakrzepowych
zawierających antagonistów witaminy K (np. warfaryna i acenokumarol). Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie
może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zbilansowany sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Po użyciu
opakowanie należy zawsze zamykać.  Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 5-25oC, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem. 
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