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MyVita krople Witamina K2 +D3 30ml
 

Cena: 52,49 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30ml

Postać krople

Producent PRONESS

Opis produktu
 

MyVita WITAMINY K2+D3 FORTE Krople 30ml

**Opis produktu:**

Preparat zawierający witaminę K2 MK-7 pozyskiwaną w trakcie procesu fermentacji kultur bakterii Bacillus subtilis natto oraz
pozyskiwaną w naturalny sposób z lanoliny witaminę D3. Witaminy zostały rozpuszczone w certyfikowanej oliwie z oliwek extra virgin
BIO pochodzącej z ekologicznych upraw.

**Składniki:**

oliwa z oliwek extra virgin BIO, przeciwutleniacz: D-alfa tokoferol (naturalna witamina E Quali-E), cholekalcyferol z lanoliny (witamina D3
Quali-D), menachinon-7 (witamina K2 VitaMK-7).
Dzienna porcja (4 krople) zawiera: witamina K 100mcg (133%)*, witamina D 50mcg (1000%)*.
*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

**Działanie:**

Witamina K pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi.
Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Wspiera funkcjonowanie układu
odpornościowego, prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz pomaga utrzymać prawidłowy poziom wapnia we krwi.

**Zalecane spożycie:**

4 krople dziennie.

**Wielkość opakowania:**
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**Przeciwwskazania:**

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

**Producent:**

MyVita Proness
Nowodworska 17
59-220 Legnica

**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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