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PC FORTIS WITAMINA D3 + K2 (MK7) + MG, 60 KAPSUŁEK
 

cena: 113,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Postać kapsułki

Producent Perfect Coll

Substancja
czynna

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

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie na odporność, na zdrowe kości

Opis produktu
 

Suplement diety PC FORTIS to dobry sposób na uzupełnienie codziennej diety w istotne dla naszego układu ruchu składniki odżywcze - 
witaminę K2 (MK7) i D3 oraz magnez. Specjalnie dobrana kompozycja tych składników zapewnia synergię ich działania. Witaminy D3 i
K2 oraz magnez pomagają w utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Witamina D3 dodatkowo pomaga w prawidłowym wchłanianiu i
wykorzystywaniu w organizmie wapnia i fosforu oraz w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Magnez i witamina D3
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w
prawidłowej syntezie białka. Z kolei witamina D3 pomaga w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Witamina K2 przyczynia się
również do prawidłowego krzepnięcia krwi.

Stosowanie:

1 kapsułka dziennie.

Składniki odżywcze w 1 kapsułce:
* Magnez(postać: cytrynian magnezu) – 460 mg cytrynianu magnezu zawiera 69 mg jonów magnezu, co stanowi 18 % RWS*.
* Witamina K2 MK7(postać: menachinon-7) – 40 mg menachinonu-7 zawiera 100 µg witaminy K2 MK7, co stanowi 134 % RWS*.
* Witamina D3(postać: cholekalcyferol) – 8,35 mg cholekalcyferolu zawiera 25 µg witaminy D3 (1000 IU), co stanowi 500 % RWS*.

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Składniki:
cytrynian magnezu, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy, menachinon-7, substancja przeciwzbrylająca -
sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), cholekalcyferol, kapsułka: składnik otoczki – celuloza, barwnik –
dwutlenek tytanu.

Ważne informacje:

* Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
* Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.zdro-vita.pl


 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 
* Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
* W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych należy przed zastosowaniem preparatu skonsultować się z lekarzem.
* Nie stosować jednocześnie innych preparatów z witaminą D lub K.
* Może zawierać śladowe ilości białek mleka (laktoza) oraz soi.
* Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, suchym miejscu, w temperaturze pokojowej oraz w sposób niedostępny dla małych dzieci.
* Chronić przed światłem.

Sprawdź także inne preparaty zawierające witaminę D

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