
 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

  

DeKavit D3+K2 kaps. 30 kaps.
 

Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Producent DIAGNOSIS S.A.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
DEKAVIT D3 + K2 - 30 kaps.

Wskazania:

Preparat uzupełniający dietę w witaminy D3 i K2.

Właściwości:
Dekavit D3+K2 to suplement diety wspomagający proces mineralizacji kości, utrzymanie ich odpowiedniej kondycji i struktury. Wspiera
również naturalną odporność. Składniki produktu, witamina D i witamina K są pochodzenia naturalnego. Witamina K2 w produkcie
Dekavit D3+K2 powstała z nasion soi wolnej od GMO. Charakteryzuje się ona wysoką biodostępnością - menachinon-7 (MK-7),
otrzymywana z nasion soi w wyniku fermentacji z udziałem bakterii Bacillus subitilis natto. Formuła Duo Complex umożliwia wybór
pomiędzy tradycyjną formą aplikacji, czyli połknięciem kapsułki, a samodzielną aplikacją samej zawartości. Składnik produktu, witamina
D, zwana witaminą słońca pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu. Witamina D wspiera utrzymanie
prawidłowego poziomu wapnia we krwi oraz bierze udział w procesie podziału komórek. Przyczynia się do prawidłowego
funkcjonowania mięśni oraz układu odpornościowego. Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Drugi ze składników suplementu
diety Dekavit D3+K2, witamina K również wspiera zdrowe kości. Wspomaga proces mineralizacji kości oraz jest ważna dla utrzymania
odpowiedniego ich stanu i struktury. Witamina K przyczynia się również do prawidłowego krzepnięcia krwi. Organizm człowieka nie
potrafi samodzielnie syntetyzować witaminy K2, dlatego zapotrzebowanie na nią pokrywa głównie dieta oraz z znacznie mniejszym
stopniu przez syntezę prowadzoną przez bakterie jelitowe.

Składniki:
Substancja wypełniająca: dekstroza, żelatyna wieprzowa (składnik kapsułki), regulator kwasowości: kwas cytrynowy; barwnik: dwutlenek
tytanu (składnik otoczki), aromat pomarańczowy, substancja słodząca: sukraloza, menachinon 7 (witamina K), cholekalcyferol (witamina
D).

Dekavit D3+K2 zawiera cukier i substancję słodzącą.
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Stosowanie:
Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie. Można stosować dwa sposoby podania kapsułki Dekavit D3+K2:

Kapsułkę ostrożnie otworzyć trzymając za końce i przekręcając, wysypać zawartość na dołączoną łyżeczkę z wodą, wypić roztwór,
Kapsułkę połknąć lub przeżuć podczas posiłku, popić wodą.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowane diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia
wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Opakowanie:
30 kapsułek

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent:
DIAGNOSIS
ul. Gen. W. Andersa 38A,
15-113 Białystok
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