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Kinon, 30 tabletek
 

Cena: 14,19 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent VALENTIS POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Vitaminum K

Opis produktu
 

Opis produktu:

Witamina K2 MK-7 z natto 75 μg (MK-7)
suplement diety, dla zdrowych kości

Zawiera najbardziej aktywną formę witaminy K – menachinon 7.
Najbardziej aktywna forma witaminy K2 MK-7.
Opatentowana cząsteczka KINON pochodząca z natto (sfermentowanej soi).
Naturalne pochodzenie.

zawiera najbardziej aktywną formę witaminy K – menachinon-7 uzyskiwaną z natto w opatentowanej formule. Natto to tradycyjna,
wywodząca się z Japonii potrawa, przygotowywana ze sfermentowanych, przez bakterie bacillus subtilis, ziaren soi.
Podczas tej fermentacji powstaje właśnie naturalna witamina K. Natto ma jednak niezbyt atrakcyjną dla nas – Europejczyków – formę i
smak, i nie każdy jest w stanie zajadać się natto. I chociaż można je dodawać do zup czy innych potraw, to jednak dla większości z nas
łatwiej sięgnąć po preparaty z witaminą K takie jak Kinon.
Kinon to 100% zalecanego dziennego spożycia witaminy K w przystępnej formie.

Właściwości:

Witamina K
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

Witamina K MK-7
to najdłuższe biologiczne półtrwanie w organizmie (72 godziny), naturalne pochodzenie – pozyskiwana z natto, tradycyjnego
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japońskiego sfermentowanego produktu soi, bez GMO, niemodyfikowana genetycznie.

 Dawkowanie:

dorosłym zaleca się stosowanie 1 tabletki dziennie podczas posiłków.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia, należy stosować zrównoważoną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia.
W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych należy przed zastosowaniem preparatu Kinon skonsultować się z lekarzem.

Podmiot odpowiedzialny:

Valentis Polska Spółka z o.o.
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa
Polska
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