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Molekin D3 4 000 j.m.+ K2 MAX x 30 tabl
 

Cena: 24,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent N.P. PHARMA SP Z O. O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancje wypełniające: izomalt i celuloza, menachinon-7 (witamina K), cholekalcyferol (witamina D3), otoczka (substancje
zagęszczające: hydroksypropylometyloceluloza i hydroksypropyloceluloza, substancja wiążąca: talk, barwnik: E171), substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

1 tabletka zawiera:

Witamina D - 100 mcg (2000% RWS)
Witamina K - 110 mcg (147% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 tabletek powlekanych (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Molekin D3 + K2 Max to suplement diety uzupełniający prawidłowy poziom wit. D3 i K2 w organizmie.

Witamina D3 wraz z witaminą K pomagają w utrzymaniu zdrowych kości.
Odpowiednia ilość witaminy D3 jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Witamina D3 wspomaga prawidłowe funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Witamina D3 pomaga również w utrzymaniu zdrowych zębów oraz przyczynia się do prawidłowego wykorzystywania wapnia i
fosforu oraz utrzymania prawidłowego poziomu wapnia we krwi.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
1 tabletka dziennie. Popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30,
07-300 Ostrów Mazowiecka

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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