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K2-Intercell plus D3, 90 kapsułek
 

cena: 155,85 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 90 KAPSUŁEK

Postać kapsułki

Producent Mito-Pharma

Substancja
czynna

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

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie na zdrowe kości

Opis produktu
 

K2-Intercell plus D3 zawiera kompleks wysoko stężonej witaminy K2 (200 µg MK-7) oraz synergicznie zwiększającej jej działanie
witaminy D (2000 I.U.). Preparat wspiera utrzymanie zdrowych kości. Suplement diety wyprodukowany na drodze naturalnej fermentacji
(natto) bez rozpuszczalników czy innych substancji chemicznych.

Witaminy K2 w formie MK-7 cechuje się szczególnie długim okresem rozkładu, maksymalną czystością oraz aktywnością, ze względu
na ponad 99 % zawartość all-trans-izomerów (aktywnej biologicznie formy witaminy K2).

Produkt bezglutenowy.

Nie dodano środków aromatyzujących.

Nie występują składniki alergenne.

Składniki:
Menachinon (Menachinon-7) (witamina K), maltodekstryna, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja
wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna cholekalcyferol (witamina D), substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, dwutlenek krzemu.

Sposób użycia: 
1 raz dziennie 1 lub 2 kapsułki w trakcie głównego posiłku zawierającego tłuszcze, popić wystarczającą ilością wody.

Przeciwwskazania:
Preparatu nie powinny stosować osoby z hiperkalcemią (podwyższenie stężenia wapnia w surowicy krwi), lub hiperkalciurią
(podwyższona koncentracja wapnia w moczu) oraz przy przyjmowaniu pochodnych kumaryny (np. Warfaryny).
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Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży, karmiących ani dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać zamknięte, w suchym, chłodnym miejscu.
Chronić przed światłem.

Wyprodukowane w Niemczech przez:INTERCELL Pharma GmbH
Altlaufstrasse 42
D – 85635 Höhenkirchen
Deutschland

dla

Mito-Pharma
DOROTA KRAWCZYK
Sikorskiego 22
66-400 Gorzów Wlkp.
www.mito-cell.pl

Podmiot odpowiedzialny:

Mito-Pharma Dorota Krawczyk
ul. Sikorskiego 22
66-400 Gorzów Wlkp

Sprawdź także inne preparaty zawierające witaminę D

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