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ColamiD 60 kapsułek
 

cena: 164,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Postać kapsułki

Producent Colway

Substancja
czynna

Wapń, Witamina D3 (Cholekalcyferol),
Witamina K2 MK7 (Menachinon-7)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

ColamiD - unikalny w skali światowej suplement diety

Witaminę D3 do składu suplementu ColamiD w postaco cholecalciferolu pozyskano z lanoliny, która występuje w wełnie owczej i w
porównaniu z roślinną formą witaminy D wchłania się aż o 70 % lepiej!

Głównym składnikiem suplementu ColamiD są mikronizowane ości rybie. Surowiec pozyskiwany z selekcjonowanych gatunków ryb
słodkowodnych, żyjących w naturalnym środowisku poddany zostaje obróbce enzymatycznej, następnie odwadniany i mikronizowany.
Produkt jest całkowicie naturalny i jednorodny. Jedynym składnikiem, jaki został do niego dodany jest witamina D3 oraz śladowa ilość
przeciwzbrylacza - soli magnezowej kwasów tłuszczowych, która umożliwia konfekcjonowanie proszku do ekologicznych kapsułek z
żelatyny rybiej.
ColamiD dostarcza ustrojowi wysoce biodostępnych minerałów, makro i mikro elementów. Zawiera m.in. doskonale przyswajalny wapń i
fosfor o najwyższej jakości.

Wapń i witamina D są niezbędne do normalnego wzrostu i rozwoju kości. Ich udział w suplemencie ColamiD czyni go wskazanym do
podawania dzieciom.

Składniki:

Sproszkowane ości rybie, żelatyna rybia, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja przeciwzbrylająca), witamina D3, witamina
K2.

Sposób użycia:
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2 kapsułki dziennie.

Ostrzeżenia:

Ponieważ nie przeprowadzono badań na kobietach w ciąży nie należy stosować preparatu w okresie ciąży i laktacji lub skontaktować się
z lekarzem.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu doby.
Nie stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.
Nie należy stosować suplementu diety po upływie daty minimalnej trwałości. Data minimalna trwałości znajduje się z boku opakowania.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zaleca się zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Warunki przechowania:
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić od światła. Przechowywać w sposób niedostepny dla małych
dzieci.

Colway J.Zych,N.Zych Sp.J.
Ul.Hippiczna 2
84-207 Koleczkowo

Sprawdź także inne preparaty zawierające witaminę D

Witamina K2 MK7 Krople | Witamina K2 MK7 Tabletki | Witamina K2 MK7 Kapsułki
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