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Menachinox ADEK kapsułki x 60 szt.
 

Cena: 32,70 zł

Opis słownikowy

Producent XENICO PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Postać

Kapsułki softgel

Opakowanie

60 szt.

Działanie

Suplement diety Menachinox ADEK zawiera witaminy wysokiej jakości A, D3, E i K2 MK-7 rozpuszczalne w tłuszczach. Witamina
A wpływa na zachowanie prawidłowego widzenia i funkcjonowania układu odpornościowego. Witamina E to antyoksydant, który
pomaga chronić komórki przed działaniem stresu oksydacyjnego. Witamina K przyczynia się do właściwego krzepnięcia krwi, a 
witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, wspomaga układ kostny i utrzymanie zdrowych zębów oraz
przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia we krwi.

Wskazania

Uzupełnienie diety w witaminy A, D3, E i K2 u osób dorosłych.

Sposób użycia

Zalecana dzienna porcja - 1 kapsułka. Stosować w trakcie posiłku popijając wodą.

Ostrzeżenia
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Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych. Preparat nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu doby. Nie stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego
składników. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zaleca się zrównoważony sposób żywienia
i zdrowy tryb życia. Nie należy stosować suplementu diety po upływie daty minimalnej trwałości. Data minimalnej trwałości znajduje się
z boku opakowania.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić od światła Przechowywać w sposób niedostępny dla małych
dzieci.

Skład

Farmaceutyczny olej lniany, żelatyna, glicerol, witamina E (mieszanka tokotrienoli i tokoferoli), witamina K2 MK-7 (menachinon 7),
witamina D3 (cholekalcyferol z lanoliny), witamina A (palmitynian retinylu).

 Składnik Zawartość w 1 kaps. % RWS*

 Witamina E (tokotrienole 78% i tokoferole 22%) 10 mg 83,3

 Witamina D3 (Quali-D) 2000 j.m. 50 µg 1000

 Witamina A 300 µg 37,5

 Witamina K2 MK-7 (VitaMK7) 75 µg 100

 

RWS%* - referencyjna wartość spożycia
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