
 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

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

  

Kinon D3 wit. K2 + D3 tabl. 30 tabl.
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Producent VALENTIS POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Kinon D3, tabletki, 30 szt.

Opis
KINON D3 - suplement diety zawierający w swoim składzie witaminę K i D. Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki
emulgator – celuloza mikrokrystaliczna, substancja wiążąca – fosforan wapnia, cholekalcyferol (witamina D3), Kinon™ (menachinon-7/
witamina K2 otrzymywana z soi przez fermentację), stabilizator – sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancje
przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, talk i dwutlenek krzemu.

Składniki 1 tabletka % RWS*

Witamina K2 100 µg 133%
Witamina D3 50 µg (2000 j.m.) 1000%

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Masa netto
12 g

Właściwości składników
Witamina K wspomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

Witamina D3 wpływa na zachowanie prawidłowgo poziomu wapnia we krwi.

Zalecane dzienne spożycie
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 Dorośli: 1 tabletka podczas posiłku.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych należy przed zastosowaniem preparatu skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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
VALENTIS
Szwajcaria
Agno-Lugano

 

Galeria
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