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Menachinox K2 kaps. 60 kaps.
 

Cena: 32,96 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent XENICO PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

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

Zawartość składników w jednej kapsułce (zalecana dzienna porcja): witamina K2 – 100mcg (133,33% referencyjnej wartości spożycia).

Działanie:
Źródłem naturalnej witaminy K2 jest Natto, czyli japońska potrawa ze sfermentowanej soi. Właśnie taką, naturalną witaminę K2 (MK-7)
wykorzystano w suplemencie diety XeniVit Menachinox K2, pozyskano ją w procesie biofermentacji z udziałem kultur bakterii
Bacillussubtilis ssp natto. Dodatkowo dla zwiększenia przyswajania witaminy w organizmie została ona rozpuszczona w oliwie z oliwek.
Witamina K2 wspomaga proces prawidłowego krzepnięcia krwi, a także pomaga utrzymać zdrowe i mocne kości.

Zastosowanie:
Suplement diety XeniVit Menachinox K2 przeznaczony do stosowania jako pomoc w uzupełnieniu codziennej diety w witaminę K. Do
stosowania u osób dorosłych. Odpowiedni dla diabetyków.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Należy chronić przed bezpośrednim działaniem wilgoci i światła. Osoby
przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, kobiety w ciąży, matki karmiące – w tych przypadkach zalecana jest konsultacja z lekarzem przed
zastosowaniem preparatu. Preparat wolny od sztucznych substancji barwiących, zapachowych i konserwujących, a także glutenu,
laktozy, kazeiny i soli.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
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Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja dla dorosłych: jedna kapsułka. Zażywać, popijając szklanką wody. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia.
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