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Link do produktu: https://www.butikzdrowia.pl/witamina-d3-k2-liposomalna-100ml-p-143.html

Witamina D3 + K2 liposomalna 100ml
Cena

70,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Acti Novo Germany

Opis produktu
Liposomalna Witamina D3 + K2
100 ml
Witamina D3 jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach, której nasz organizm nie może uzyskać z pożywienia, lecz ze światła
słonecznego. Szczególnie zimą i podczas ciemnej pory roku poziom witaminy D w surowicy krwi spada, więc zapotrzebowanie
na nią wzrasta. Jednak nawet osoby, które unikają promieniowania UV powinny zadbać o wystarczającą suplementację
witaminy D przez cały rok.
Holistyczny wpływ na kości, zęby i układ odpornościowy

Zalety witaminy D w skrócie:
• przyczynia się do prawidłowego wchłaniania i wykorzystania wapnia.
• wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
• wspiera prawidłowy poziom wapnia we krwi.
• wspiera utrzymanie prawidłowego stanu kości.
• przyczynia się do utrzymania prawidłowych funkcji mięśni.
• wspiera utrzymanie zdrowych zębów.
Ponadto, witamina ta wpływa na funkcję podziału komórek. Aby zapobiec niedoborowi witaminy D człowiek potrzebuje słońca.
Dlatego zaleca się całoroczne przyjmowanie suplementów z witaminą D, aby utrzymać własne zapasy D w organizmie i
zapobiec długotrwałym konsekwencjom, takim jak upośledzona funkcja mięśni i zaburzenia cyklu komórkowego!
Silne połączenie z witaminą K2
Jako ważny kofaktor, witamina K2 wspiera funkcje aktywnej formy witaminy D. K2 przyczynia się do normalnej produkcji krwi i
wspiera kości. Dzięki zamknięciu w liposomach witamina D3 i K2 mogą dostać się do krwiobiegu w sposób niezawodny i w
większej ilości.

Jakość przede wszystkim: produkt 100% wegański o wysokiej absorpcji
W preparacie ActiNovo w postaci liposomalnej stosowana jest wyłącznie aktywna forma witaminy D. Ponadto witamina K2
występuje w najlepszej dostępnej jakości jako MK-7. Co więcej produkt jest wegański, bezglutenowy i wolny od alergenów!
Dla porównania: w przypadku konwencjonalnych suplementów rozpuszczonych w tłuszczu wchłanianie witaminy może się
wahać ze względu na czynniki takie jak zawartość żołądka i trawienie tłuszczu przez organizm! Nasze badania nad witaminą
D3 pokazują, że technologia liposomalna może osiągnąć 13 razy lepsze wchłanianie niż konwencjonalne preparaty
nieliposomalne i udowodniono, że zwiększa poziom D we krwi przez dłuższy czas.
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Stężenie: 2 ml zawiera 1000 IU witaminy D3 oraz 75 µg
witaminy K2*
na 100 Wartości
ml
odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcze
Tłuszcze nasycone
Tłuszcze nienasycone
Węglowodany
Cukier
Błonnik
Białka
Sód

400,00 KJ
98,00 kcal
10,80 g
4,00 g
6,80 g
0,20 g
0,20 g
2,10 g
1,10 g
0,01 g
Składniki

na dawkę (2 ml)
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcze
Tłuszcze nasycone
Tłuszcze nienasycone
Węglowodany
Cukier
Błonnik
Białka
Sód

8,00 KJ
1,96 kcal
0,22 g
0,08 g
0,14 g
0,00 g
0,00 g
0,04 g
0,02 g
0,00 g

Woda, fosfolipidy, substancja słodząca (ksylitol), ekstrakt z rokitnika, witamina K2-MK7, witamina D3V®, środek zakwaszający
(kwas jabłkowy), aromat (ananas)
*Wartości referencyjne składników odżywczych zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1169/2011.
**Nie ustalono wartości referencyjnej składnika odżywczego dla UE
Produkt nie może być stosowany jako substytut zdrowego trybu życia ani zrównoważonej, zróżnicowanej diety. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i dzieci.

Dawkowanie

2 ml / 24h
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Termin przydatności po otwarciu i
przechowywaniu w lodówce - 8 tygodni

