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Aura Herbals Witamina D3 (2000IU) + K2 MK-7 30 ml
 

Cena: 28,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Krople

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Oliwa z oliwek, menachinon (MK-7, witamina K2), cholekalcyferol (witamina D3), przeciwutleniacz: ekstrakt z rozmarynu.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia - 5 kropli (5 x 18 µg K2 = 90µg; 5 x 400 IU D3 = 2000 IU = 50µg D3).
5 kropli stanowi 120% (RWS) na witaminę K2 (90µg) oraz 1000% RWS na witaminę D3 (50µg).

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30ml - 900 kropli po 400 IU witaminy D3 (360 000 IU D3) i 18µg K2 (16200 µg K2).

Charakterystyka

D3 oraz K2 to witaminy rozpuszczalne w tłuszczach.
Witamina D3 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Witamina K2 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
5 kropli dodać do 1/3 szklanki płynu, wymieszać i wypić.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Producent
AURA HERBALS Jarosław Paul
ul. 23 Marca 77/3
81-820 Sopot, POLAND

Ważne informacje
Osoby poniżej 11 roku życia: skonsultować z lekarzem. Dzieci poniżej 1 roku życia: nie podawać.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

