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SINGULARIS WITAMINA K2 MK-7 + D3 120 KAPSUŁEK
 

cena: 69,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Postać kapsułki miękkie

Producent Singularis

Substancja
czynna

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

Wysyłka do 24 godzin

Zastosowanie na odporność, na zdrowe kości

Opis produktu
 

WITAMINA K2 MK-7 + D3 SUPERIOR w sposób synergiczny łączy ze sobą dwie rozpuszczalne w tłuszczach witaminy, K2 (w postaci
tzw. MK-7) i D3 (w postaci cholekalcyferol-u z lanoliny). Takie połączenie wywiera pozytywny wpływ na gospodarkę wapniowo-
fosforanową organizmu. Witaminy współdziałają na rzecz mocnych kości, tkanek i mięśni. Witamina K2 MK-7 pozyskiwana jest z natto.

Suplement przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży po 12 roku życia.

Witamina K2 (menachinon-7 MK-7):
• pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, stawów i naczyń krwionośnych,
• przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi,

Witamina D3 (cholekalcyferol):
• przyczynia się do utrzymania zdrowych kości i zębów,
• pomaga w utrzymaniu prawidłowej absorpcji i wykorzystaniu wapnia i fosforu,
• wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu wapnia we krwi,
• wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,
• przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mięśni.

DAWKA W 1 KAPSUŁCE
120 µm + 2000 j.m. (50 µm)

POSTAĆ SUPLEMENTU 
Kapsułki miękkie

ZAWARTOŚĆ 
120 kapsułek

Sposób użycia:
Zaleca się stosowanie 1 kapsułki dziennie, najlepiej wieczorem, podczas posiłku lub bezpośrednio po jedzeniu.
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Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zrównoważony sposób żywienia i prowadzić zdrowy tryb życia.

Ekonomia produktu:
Butelka zawiera 120 kapsułek miękkich / suplementacja 120 dni

Składniki:
witamina K2 MK7, witamina D₃ (z lanoliny), olej sojowy, żelatyna, gliceryna, woda oczyszczona.

UWAGA - PROMOCJA CENOWA PREPARATÓW MARKI SINGULARIS WYŁĄCZNIE DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW

ZdroVita.pl gwarantuje ponadto szybką, bezpieczną i darmową dostawę zamówionych preparatów. Zapewniamy także
przechowywanie i transport w kontrolowanych warunkach, gwarantujących zachowanie pełni właściwości.

Dostarczamy Zdrowie od 2008 roku - ZdroVita.pl 

Kategoria produktu:
Suplement diety

Czas realizacji zamówienia: 24h w dni robocze

Sprawdź także inne preparaty zawierające witaminę D

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