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NOW Foods Witamina D3 1000IU i Wit K2 45mcg
120kaps - BRAK
kod produktu: 21494
kategoria: WSKAZANIA / DZIAŁANIE > Suplementy diety

Producent: NOW Foods
Kod QR:

Now Foods
Witamina D3 1000IU i Wit K2 45mcg

Suplement diety
Formuła dla wegetarian
Opakowanie: 120 kapsułek

Preparat firmy NOW łączy dwa składniki odżywcze które intensywnie wpływają na stan układu
sercowo naczyniowego oraz zdrowe kości i zęby. Kapsułki witaminy D3 dostarczają tę witaminę
o kluczowym znaczeniu w wysoce przyswajalnej, ciekłej postaci softgel. Organizm normalnie
uzyskuje witaminę D z diety, lub powstaje ona w skórze pod wpływem nadfioletu zawartego w
promieniowaniu słońca. Jednakże jej zawartość w pożywieniu nie jest wysoka. Ponieważ coraz
więcej ludzi unika promieniowania słonecznego, suplementowanie staje się niezbędne dla
zapewnienia organizmowi odpowiedniej dawki witaminy D.
Natomiast Witamina K2 jest najbardziej znana ze względu na jej rolę w prawidłowym
funkcjonowaniu mechanizmu krzepnięcia krwi; jednakże badania ostatnich lat wykazały, że ma
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ona również dobroczynny wpływ na zdrowie kości i układu krwionośnego. W tkance kostnej
witamina K ma kluczowe znaczenie w formowaniu prawidłowej, mocnej macierzy kostnej. Jakość
kości zależy od obecności odpowiedniej witaminy K. Znaczenie witaminy K dla zdrowia tętnic jest
związane z jej zdolnością wspierania prawidłowego metabolizmu wapnia w strukturze naczyń
krwionośnych. Witamina K2 stanowi najbardziej aktywną biologicznie formę witaminy K. Ma ona
również najbardziej korzystny wpływ na wytrzymałość kości i na zdrowie tętnic

Wartość odżywcza dla 1 kapsułki:
Witamina D3 (w postaci cholekalcyferolu) (z lanoliny): 1000 j.m. -250%*
Witamina C (z palmitynianu askorbylu): 3mg -5%*
Witamina K2 MK-7 (jako menachinon) : 45mcg. -56%*

% Dziennego zapotrzebowania*

Pozostałe składniki: Mąka ryżowa (subst.zagęszczająca) celuloza (otoczka kapsułki),
krzemionka (substancja przeciwzbrylajaca)
NIE ZAWIERA: W procesie produkcji nie wykorzystano składników pochodzących z pszenicy,
glutenu, mleka, jajek, ryb, małży, skorupiaków ani orzechów drzewnych. Wyprodukowano w
zakładzie stosującym standardy GMP, w którym przetwarza się składniki innych preparatów
zawierające te alergeny.
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie podczas jedzenia.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt niewskazany dla kobiet w ciąży i karmiących.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w temperaturze pokojowej , w sposób niedostępny dla
małych dzieci.

ZAWARTOŚĆ: 120 kapsułek

PRODUCENT: NOW Foods, 395 S Glen Ellynn Road Bloomingedale, Il 60108, USA

Now Foods została założona w 1968 roku. Obecnie jest jedną z najbardziej renomowanych
producentów w branży w USA. Potwierdzają to liczne tytuły i nagrody: Producent Roku 2003 w
USA, Najlepsza Marka w sklepach ze zdrową żywnością w USA w 2004 roku.Now Foods mając na
celu najwyższą satysfakcję swoich klientów produkuje tylko najwyższej dostępnej
farmaceutycznej klasy. Dla zapewnienia bezwzględnej jakości podstawowych składników każdy z
naszych dostawców jest przez nas kontrolowany w nieregularnych audytach.
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