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KINON D3 30 tabl.
 

Cena: 10,69 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent VALENTIS POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

KINON D3 30 tabl.

**Opis produktu:**

Suplement diety Kinon D3 zalecany jest w przypadku zapotrzebowania organizmu
na witaminy K i D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu kostnego. Preparat przeznaczony jest dla dorosłych chcących
zadbać o dobry stan układu kostnego. Stosowany również w przypadku złamań czy kontuzji.
Witamina K pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, witamina D3 wpływa na zachowanie prawidłowego poziomu wapnia we krwi.

**Składniki:**

1 tabletka BLF 100 to:
- witamina D3 - 2000 j.m. (50mcg)
- witamina K2 w czystej postaci MK-7 - 100 mcg.
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.

**Działanie:**

Preparat Kinon D3 zawiera w swym składzie witaminy K i D, które przyczyniają się
do poprawy stanu kości - stają się one zdrowsze i mocniejsze. Dzięki zawartości witaminy K, preparat zapobiega procesowi
demineralizacji. Witamina K pełni istotną rolę w procesie mineralizacji - pobudza wydzielane przez osteoblasty białko - osteokalcynę,
która wiąże wapń i odkłada go w tkance kostnej. W przypadku gdy osteokalcyna nie zostanie odpowiednio zaktywizowana, nie będzie w
stanie wiązać wapnia i nadmiar tego minerału pozostanie we krwi. Badania potwierdziły, że z powodu niedoboru witaminy K i nadmiaru
wapnia we krwi ten minerał może stopniowo zacząć odkładać się w ściankach naczyń krwionośnych, prowadząc do ich zwapnienia.
Połączenie witaminy K2 i D3 wspiera utrzymanie zdrowych kości, bierze udział w procesie mineralizacji kości i zębów w okresie
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dzieciństwa i dojrzewania, odgrywa rolę w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi i prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.

**Zalecane spożycie:**

1 tabletka dziennie. Popić wodą.

**Wielkość opakowania:**

30 tabletek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

VALENTIS
Szwajcaria
Agno-Lugano

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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