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Vita buer D3 + K2 x 30 kaps
 

Cena: 35,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent TAKEDA PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej słonecznikowy, żelatyna wieprzowa, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), witamina K (menachinon), witamina D
(cholekacyferol)

1 kapsułka zawiera:

Witamina D - 50 µg (2000 j.m.) 1000% RWS
Witamina K (witamina K2 MK-7) - 37,5 µg (50% RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
4,17 g

Charakterystyka

Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Ułatwia wchłanianie wapnia i fosforu z przewodu pokarmowego
oraz utrzymanie prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz
mięśni.
Witamina K pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, uczestnicząc w ich prawidłowej mineralizacji. Pozytywnie wpływa na
tworzenie nowej tkanki kostnej oraz zmniejszenie jej rozkładu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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Dorośli (w tym osoby powyżej 60 lat): 1 kapsułka dziennie niezależnie od posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci, w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Chronić
przed światłem.

Producent
Takeda Pharma Sp. z o.o.
ul. Al. Jerozolimskie 146A
02-305 Warszawa

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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