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ForMeds, Bicaps K2 MK-7 (100 µg) + D3 (2 000 IU), 60
kapsułek
 

Cena: 53,18 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Witaminy K i D pomagają w utrzymaniu zdrowych kości. Witamina D uczestniczy w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia
oraz utrzymaniu jego prawidłowego poziomu we krwi. Dodatkowo wspiera funkcjonowanie układu mięśniowego i odpornościowego.

Kapsułki marki ForMeds wytwarzane są z pullanu, który otrzymywany jest w naturalnym procesie fermentacji przez grzyby
Aureobasidium pullulans, bez GMO. Pullulan to węglowodan o naturalnym pochodzeniu otrzymywany m.in. z tapioki. Przy wytwarzaniu
kapsułek z pullanu nie używa się składników pochodzenia zwierzęcego, co powoduje, że kapsułka nadaje się dla wegetarian i wegan.
Dodatkowo pullulan jest biodegradowalny, nie zawiera skrobi i glutenu i nie ma smaku i zapachu. Wykazuje on działanie prebiotyczne i
wpływa korzystnie na mikroflorę jelit.

Suplementy BICAPS marki ForMeds nie mają w składzie sztucznych wypełniaczy, przeciwzbrylaczy i barwników, w tym: stearynianu
magnezu, dwutlenku krzemu, dwutlenku tytanu. Również pojemnik, w którym znajduje się produkt, wytwarzany jest z roślinnych i
odnawialnych surowców, bez użycia GMO. Etykieta produktu jest całkowicie biodegradowalna.

Zastosowanie

uzupełnienie diety w składniki zawarte w produkcie.

Zalecane spożycie

1 kapsułkę 1 raz dziennie w trakcie posiłku.
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Składniki

inulina (korzeń cykorii), witamina K (mikrokapsułkowany menachinon-7), witamina D (cholekalcyferol), pullulan (otoczka kapsułki).

1 kapsułka zawiera: inulina 230mg, witamina K (K2 MK-7) 100mcg (133%)*, witamina D 50mcg (2000IU),(1000%)*.

*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania

produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży, karmiące i dzieci bez konsultacji lekarskiej. Nie stosować w przypadku uczulenia
na którykolwiek ze składników. Witaminy K nie przyjmować przy jednoczesnym stosowaniu leków przeciwzakrzepowych lub
przeciwpłytkowych.

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut #℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣ zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka. Produkt odpowiedni
dla wegetarian i wegan. Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci. Preparat należy
przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Chronić przed światłem

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

