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Molekin D3 + K2 + MgB6 tabl.powl. 60tabl.
 

Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Opis produktu
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych, zawierający witaminę D w ilości 2000j.m., witaminę K (menachinon-7) w ilości 75
mikrogramów oraz magnez (200mg) i witaminę B6 (2mg). 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 wykorzystania wapnia i fosforu, utrzymuje prawidłowy poziom wapnia we
krwi, przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. 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.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie
2 tabletki. Popić wodą. Stosować po posiłkach.

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 D 50mcg (1000%)*, witamina B6 2mg (143%)*, witamina K 75mcg (100%)*, magnez 200mg (53%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Zaleca się zdrowy tryb życia oraz stosowanie zbilansowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.
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 Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zawartość netto
60 tabletek

Producent
Natur Produkt Pharma Sp.z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Mazowiecka.

Dystrybutor
Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa
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