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XeniVIT MENACHINOX K2 MK-7 200 30 kapsułek
 

Cena: 23,47 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30kaps.

Postać kapsułki

Producent XENICO PHARMA

Opis produktu
 

XENICO PHARMA MENACHINOX K2 MK-7 200 MCG, 30 KAPSUŁEK

**Opis produktu:**

MENACHINOX K2 MK-7 200 firmy XenicoPharma pomaga uzupełnić codzienną dietę w witaminę K, która pomaga zachować zdrowe
kości. Adresowany jest do osób dorosłych.

**Składniki:**

Oliwa z oliwek, żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), witamina K2 (menachinon 7)

Jedna kapsułka (0,418 g) zawiera:
Witamina K2 - 200 µg - 267 %RWS*

*%RWS - procent referencyjnej wartości spożycia

**Działanie:**

Suplement diety MENACHINOX K2 MK-7 200 firmy XenicoPharma jest źródłem naturalnej witaminy K2 (MK-7) otrzymywanej z
tradycyjnego, japońskiego sfermentowanego produktu soi – Natto. Witamina K2 zawarta w preparacie została rozpuszczona w
naturalnych tłuszczach, dzięki czemu jest najlepiej przyswajalna dla organizmu. Witamina K2 (MK-7) zawarta w
produkcie MENACHINOX K2 MK-7 200 została pozyskana naturalnie w procesie biofermentacji z wykorzystaniem kultur bakterii
Bacillussubtilis ssp natto. Witamina K2 (MK-7) pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Przyczynia się również do prawidłowego
krzepnięcia krwi. Produkt nie zawiera cukru, soli, glutenu, kazeiny i laktozy. Wyprodukowany bez użycia sztucznych substancji
konserwujących, zapachowych i barwiących.Preparat bezpieczny dla diabetyków.

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

**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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