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XeniVIT MENACHINOX K2+D3 4000 30 kapsułek
 

Cena: 19,99 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)

Postać kapsułki

Producent XENICO PHARMA

Opis produktu
 

XENICO PHARMA MENACHINOX K2+D3 4000, 30 KAPSUŁEK

**Opis produktu:**

Witamina K2 w postaci menachinon-7 czyli MK7 jest w ludzkim organizmie bardzo istotnym czynnikiem, który wspiera regulację
gospodarki wapniowej. Odznacza się korzystnym wpływem na metabolizm kości i choroby serca. Menachinox K2 + D3 4000
stanowi źródło naturalnej witaminy K2 (MK-7). Witaminę K, którą zawarto w suplemencie, pozyskuje się Natto. Natto jest naturalnie
sfermentowanym produktem sojowym. Witamina D jest drugim istotnym składnikiem preparatu. Jej źródłem jest lanolina. 

**Składniki:**

1 kapsułka zawiera: witaminę K2 (menachinon 7) 100 µg, witaminę D3 (cholekalcyferol) 100 µg (4000 j.m.), oliwę z oliwek, żelatynę i
substancję utrzymującą wilgoć (glicerol).

**Działanie:**

Preparat Menachinox 4000 zawiera najbardziej aktywną i naturalną postać witaminy K2 MK7. To jednocześnie wysoce stabilna forma
witaminy K2, która, w przeciwieństwie do innych, charakteryzuje się zdolnością do akumulacji we krwi. Dzięki temu transport wapnia do
kości jest dużo skuteczniejszy, a to pozawala na utrzymanie ich prawidłowej gęstości. Ta sama postać witaminy K2 MK7 jest niezbędna
dla regulacji właściwego poziomu wapnia w tętnicach. 
Witamina D3 zawarta w preparacie wpływa na utrzymanie odpowiedniego poziomu wapnia we krwi. Pomaga również w prawidłowym
zakresie wchłaniać i wykorzystywać wapń i fosfor przez organizm. Witamina D3 ma znaczący udział w prawidłowym funkcjonowaniu
mięśni, a także układu odpornościowego.

**Zalecane spożycie:**

Zalecana dzienna porcja: jedna kapsułka. Kapsułkę należy popijać wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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**Wielkość opakowania:**

30 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

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

**Producent:**

XENICO PHARMA Sp. z o.o.
ul. Adama Gdacjusza 24A
54-515 Wrocław

**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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