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DeKavit D3 + K2 x 30 kaps
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent DIAGNOSIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
dekstroza, składnik otoczki: żelatyna wieprzowa; regulator kwasowości: kwas cytrynowy, składnik otoczki: dwutlenek tytanu, aromat
pomarańczowy; substancja słodząca: sukraloza; menachinon (witamina K2); cholekalcyferol (witamina D3).

1 kapsułka zawiera:

Witamina D - 50 μg (2000 j.m.) 1000% RWS
Witamina K - 75 μg 100% RWS

%RWS - % referencyjna wartość spożycia

Masa netto
30 kapsułek o masie 530 mg, masa netto: 16g

Charakterystyka

Witaminy D i K pomagają w utrzymaniu zdrowych kości.
Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu. Wspiera utrzymanie prawidłowego
poziomu wapnia we krwi oraz bierze udział w procesie podziału komórek.
Witamina D przyczynia się ponadto do prawidłowego funkcjonowanie mięśni oraz układu odpornościowego. Witamina K
pomaga zachować zdrowe kości. Wspomaga proces mineralizacji oraz jest ważna dla utrzymania odpowiedniego ich stanu i
struktury.
FORMUŁA DUO COMPLEX

Kapsułki z możliwością otwarcia ze specjalnie opracowana formuła DUO COMPLEX. Dzięki tej recepturze, preparat
nadaje się do spożycia w kapsułce, jak również poprzez samodzielna aplikacje jej zawartości. Formuła DUO COMPLEX
została stworzona z myślą o osobach, które maja problemy z połykaniem lub są na diecie wegetariańskiej.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Kobiety w ciąży oraz matki karmiące nie powinny stosować preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie połknąć w całości podczas posiłku, popić wodą lub ostrożnie otworzyć kapsułkę trzymając za końce i przekręcając,
wysypać zawartość na łyżkę, popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w 15-25°C, w suchym i ciemnym miejscu. Chronić przed światłem
słonecznym. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Diagnosis S.A.
ul. Gen W. Andersa 38A, 15-113 Białystok, Polska
KRAJ POCHODZENIA: Polska

Ważne informacje
Dekavit D3+K2 suplement diety zawiera cukier i substancje słodzącą.

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.
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