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Molekin D3 + K2 + MgB6 x 60 tabl powlekanych
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent NATUR PRODUKT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Molekin D3 + K2 + MgB6 w postaci tabletek powlekanych od Natur Produkt jest środkiem przeznaczonym dla
pacjentów dorosłych. Może stanowić uzupełnienie zdrowej diety w okresach wzmożonego zapotrzebowania.

Na co jest Molekin D3 + K2 + MgB6? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie zbilansowanych posiłków w porcję
witaminy D3, witaminę K2 (w stabilnej i biodostępnej mikrokapsułkowanej postaci K2-MK7), a także witaminę B6 i magnez. W składzie
suplementu diety znajdują się wspomniane witaminy i pierwiastek w optymalnych, dostosowanych do potrzeb organizmu dawkach.
Witamina D wspomaga optymalne wykorzystanie wapnia i fosforu oraz wspiera utrzymanie właściwego poziomu wapnia we krwi.
Witamina ta również przyczynia się do prawidłowej pracy układu odpornościowego. Witamina D wraz z magnezem wspomaga kondycję
zdrowych zębów, a wraz z witaminą K wspiera utrzymanie zdrowych kości. Magnez wspomaga w organizmie przemiany witaminy D do
formy aktywnej, poza tym wspiera podziały komórek. Magnez z witaminą B6 przyczyniają się do utrzymania odpowiedniego
metabolizmu energetycznego, a dodatkowo wspomagają pracę układu nerwowego oraz przyczyniają się do zmniejszenia uczucia
znużenia oraz zmęczenia. Witamina B6 dodatkowo wspomaga regulację aktywności hormonalnej oraz wspiera produkcję erytrocytów.

W opakowaniu o masie netto 66 g znajduje się 60 tabletek powlekanych Molekin D3 + K2 + MgB6. W skład 2 tabletek suplementu diety
wchodzą 2 mg (143% RWS) witaminy B6, 50 µg (1000% RWS) witaminy D, a także 75 µg (100% RWS) witaminy K oraz 200 mg (53%
RWS) magnezu. Skład suplementu diety uzupełniony jest substancjami pomocniczymi. Jest to celuloza mikrokrystaliczna,
hydroksypropylometyloceluloza oraz hydroksypropyloceluloza, talk i barwnik E171, a także sole magnezowe kwasów tłuszczowych.
Suplement diety należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta oraz w dawkach przez niego wskazanych. Zalecane dawkowanie
Molekin D3 + K2 + MgB6 to 2 tabletki powlekane dziennie. Suplement diety najlepiej przyjmować po posiłkach i połykać w całości,
popijając odpowiednią ilością wody. Pacjent nie powinien przekraczać wskazanych dawek suplementu diety.

Nie wszyscy pacjenci powinni poza tym stosować suplement diety Molekin D3 + K2 + MgB6. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość
na składnik czynny lub pomocnicze suplementu diety. Suplementu diety nie należy też stosować przy hiperwitaminozie D, a także wraz z
warfaryną, czy też aspiryną stosowaną na rozrzedzenie krwi. Produkt nie powinien być również stosowany przy skłonności do
zakrzepów, a także przy gruźlicy, sarkoidozie i niektórych chłoniakach.
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Suplement diety Molekin D3 + K2 + MgB6 nie może zastąpić zdrowych posiłków i zdrowego stylu życia – można go stosować jako ich
dopełnienie, ale nie można traktować go jako ich substytutu. Produkt nie powinien być używany w dawkach większych niż wskazane.
Należy też przechowywać go w miejscu, gdzie będzie dla dzieci niewidoczny i niedostępny. Suplement diety trzeba przechowywać w
temperaturze pokojowej, w opakowaniu zamkniętym, chroniąc go przed wilgocią.

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, cytrynian magnezu, tlenek magnezu, otoczka (substancje zagęszczające:
hydroksypropylometyloceluloza i hydroksypropyloceluloza, substancja wiążąca: talk, barwnik: E171), menachinon-7 (witamina K),
cholekalcyferol (witamina D), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6).

2 tabletki zawierają:
Witamina B6 2 mg (143% RWS)
Witamina D 50 µg (1000% RWS)
Witamina K 75 µg (100% RWS)
Magnez 200 mg (53% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
66 g (Zawartość opakowania: 60 tabletek powlekanych)

Charakterystyka

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych, zawierający w porcji dziennej witaminę D3 w ilości zalecanej przez ekspertów (2000
j.m.), witaminę K2 (menachinon - MK-7) w dawce 75 mikrogramów oraz magnez (200 mg) i witaminę B6 (2 mg).

Witaminy D i K oraz magnez pomagają w utrzymaniu zdrowych kości.
Witamina D i magnez pomagają również w utrzymaniu zdrowych zębów.
Magnez uczestniczy w przemianach witaminy D do jej aktywnej formy.
Witamina D przyczynia się do prawidłowego wykorzystywania wapnia i fosforu, utrzymuje prawidłowy poziom wapnia
we krwi, przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
Magnez uczestniczy w przemianach witaminy D do jej aktywnej formy.
Magnez odgrywa rolę w procesie podziału komórek, a witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej
oraz pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek.
Magnez i witamina B6 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz pomagają w
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Ponadto przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia.
Produkt zawiera mikrokapsułkowaną witaminę K2-MK7 dla uzyskania wysokiej stabilności i biodostępności.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 tabletki. Popić wodą. Stosować po posiłkach.

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.
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Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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