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Vigalex D3 + K2, 60 tabletek
 

Cena: 15,50 zł

Opis słownikowy

Dawka 2000 IU + 75 mcg

Opakowanie 60 tabletek

Postać tabletki

Producent BIOFARM SP.Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

witamina D + witamina K

Opis produktu
 

Suplement diety Vigalex D3+K2 przeznaczony jest dla osób dorosłych jako uzupełnienie diety w witaminę D oraz witaminę K
(menachinon - MK-7), aby pomóc w zachowaniu prawidłowej gospodarki wapniowo–fosforanowej w organizmie, dla utrzymania
zdrowych zębów i kości lub w celu wzmocnienia układu odpornościowego w przypadku częstych infekcji.
Witaminy D i K pomagają w utrzymaniu zdrowych kości.
Witamina D przyczynia się do prawidłowego wchłaniania wapnia i fosforu, utrzymania prawidłowego poziomu wapnia we krwi oraz
prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i mięśni. Witamina K pomaga w utrzymaniu zdrowych kości wspomagając
wbudowywanie wapnia do tkanki kostnej.

Dawkowanie i sposób użycia:
Przyjmować jedną tabletkę w ciągu dnia, po posiłku, popić wodą.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Korzystne działanie suplementu diety występuje przy spożyciu zalecanej dziennej porcji – 1 tabletki.
Data minimalnej trwałości podana na boku opakowania.

Przechowywanie:
Suplement diety Vigalex D3 + K2 powinien być przechowywany w miejscu suchym, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej do 25°C,
w sposób niedostępny dla
małych dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Należy prowadzić zdrowy tryb życia i stosować zróżnicowaną dietę dostarczającą organizmowi wystarczającą ilość składników
odżywczych.
Należy zachować ostrożność przy stosowaniu pochodnych warfaryny lub aspiryny (leki rozrzedzające krew) oraz przy skłonności do
powstawania zakrzepów. Nie stosować w przebiegu gruźlicy, sarkoidozy, niektórych typów chłoniaków.
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