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Olimp Gold-Vit D3+K2 x 60 kaps
 

Cena: 32,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej lniany, witamina K (menachinon-7 – witamina K2 otrzymywana z soi przez fermentację), witamina D (cholekalcyferol: witamina D3),
przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli; składnik otoczki: żelatyna.

1 kapsułka zawiera:
Witamina D (D3) 50 µg (2000 IU) (1000%RWS)
Witamina K (K2) 50 µg (67%RWS)

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 kaps (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Gold-Vit® D3 + K2to suplement diety w postaci kapsułek płynnych Flow Caps, zawierający wysoką ilość witaminy D (D3) w
dawce aż 2000 j.m. Produkt uzupełniono o naturalną witaminę K z natto, występującą w najbardziej przyswajalnej i
najaktywniejszej formie – menachinonu-7 (witamina K2).
Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, przyczynia się do prawidłowego wchłaniania
wapnia i fosforu, pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.
Witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi, a także podobnie jak witamina D, pomaga w utrzymaniu zdrowych
kości.

Przeciwwskazania
Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, kobiety w ciąży lub karmiące piersią stosowanie preparatu powinny skonsultować z
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lekarzem. Nie stosować innych preparatów z witaminą D lub K. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników produktu.

Stosowanie
1 kapsułka raz dziennie po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w
szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c
39-200 Dębica

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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