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Dr. Jacob's, witamina K2 MK-7, krople, 20ml
 

Cena: 65,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent DR. JACOBS POLAND RADOSŁAW
ARASZKIEWICZ

Opis produktu
 

Suplement diety zawierający witaminę K2 #℣佐⌡⌀洀攀渀愀挀栀椀渀漀渀ⴀ㜀⌡⍃倣℣ rozpuszczoną w ekologicznym, hypoalergicznym oleju słonecznikowym.
Zawiera 120 ug witaminy K2 na porcję. K2 pozyskiwana z roślinnych olejków eterycznych #℣佐⌡⌀挀稀礀猀琀攀 䴀䬀ⴀ㜀⌡⍃倣℣. Pozwala uzyskiwać czystą
postać all-trans MK-7 witaminy K2 z naturalnych roslinnych olejków eterycznych: geraniolu #℣佐⌡⌀眀礀猀琁ᤀ瀀甀樀攀 眀 漀氀攀樀欀甀㨀 爀簀愀渀礀洀Ⰰ
pelargoniowym#℣䍐⌡⌀ 椀 昀愀爀渀攀稀漀氀甀 ⌡⍏倣℣występuje w olejku: lipowym i akacjowym#℣䍐⌡⌀⸀ 吁Ԁ 洀攀琀漀搀愀 甀稀礀猀欀甀樀攀 猀椁ᤀ 眀椀琀愀洀椀渁ᤀ 䬀㈀ 琀礀氀欀漀 眀 挀稀礀猀琀攀樀Ⰰ 渀愀欀氀攀瀀猀稀攀樀 椀
w pełni biodostępnej postaci all-trans MK-7 #℣佐⌡⌀洀攀渀愀挀栀椀渀漀渀ⴀ㜀Ⰰ 䴀攀渀愀儀㜀⌡⍃倣℣. Dlatego w przypadku produktów zawierających K2MK-7 uzyskaną
z syntezy z olejków eterycznych można mieć pewność, że ilość biodostępnej witaminy K2 podana na etykeicie faktycznie znajduje się w
porcji produktu. 

Zastosowanie

Witamina K2 wraz z witaminą D współdziała w tworzeniu i utrzymaniu zdrowych, mocnych kości i zębów. Dlatego też polecamy
przyjmowanie Witaminy K2 razem z produktem D3 Witamina słońca.

Zalecane spożycie

osoby dorosłe: 6 kropli,
młodzież do 18 roku życia: 4 krople,
dzieci do 13 roku życia: 2 krople.

Składniki

witamina K2 Mk7 w postaci menachinonu-7.
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1 kropla zawiera: 20 μg witaminy K2 (MK-7) (26,5%)*

*RWS - Referencyjna wartość spożycia.

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu człowieka. Suplement diety nie może być stosowany jak substytut #℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣ zróżnicowanej diety. Suplementy diety
powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w
temp. 6-25°C z dala od promieni słonecznych. Po otwarciu zużyć w ciągu 6 miesięc.

Produkt, po konsultacji z lekarzem, można podawać także niemowlętom oraz dzieciom do 18 miesiąca życia: 1 kropla. Osoby
przyjmujące leki przeciwzakrzepowe #℣佐⌡⌀愀渀琀愀最漀渀椀猀琀眀 眀椀琀愀洀椀渀礀 䬀 樀愀欀 愀渀琀礀欀漀愀最甀氀愀渀琀 琀礀瀀甀 欀甀洀愀爀礀渀礀⌡⍃倣℣ powinny skonsultować przyjmowanie
produktu z lekarzem.
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