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Menachinox OMEGA3 1000 K2+D3, 30 kaps. softgel
 

Cena: 26,90 PLN

Opis słownikowy

Producent Xenico Pharma

Opis produktu
 

Opis

Menachinox® OMEGA3 1000 K2+D3 to wysokiej jakości preparat zawierający w jednej kapsułce 1000 mg (w tym 65% Omega-3)
skoncentrowanego oleju z peruwiańskich ryb zimnowodnych (TASA Omega™). Jest także źródłem naturalnej, opatentowanej witaminy
K2 MK-7 (VitaMK7®) otrzymywanej z tradycyjnego, japońskiego sfermentowanego produktu soi – Natto oraz naturalnej witaminy D3
pozyskiwanej z lanoliny (Quali-D®). Witamina K2 zawarta w produkcie Menachinox OMEGA3 1000 K2+D3 została pozyskana naturalnie
w procesie biofermentacji z wykorzystaniem kultur bakterii Bacillus subtilis ssp natto. Preparat uzupełnia dietę w niezbędne nienasycone
kwasy tłuszczowe Omega-3 w tym 33% EPA (kwas eikozapentaenowy) i 22% DHA (kwas dokozaheksaenowy) które przyczyniają się do
prawidłowego funkcjonowania serca – korzystne działanie występuje w przypadku spożywania łącznie 250 mg EPA i DHA dziennie.

Witamina K2 (MK-7) pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, a naukowo zostało potwierdzone, że witamina D3 utrzymuje prawidłowy
poziom wapnia we krwi oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania mięśni i układu odpornościowego.

Produkt nie zawiera cukru, soli, glutenu, kazeiny i laktozy. Wyprodukowany bez użycia sztucznych substancji konserwujących,
zapachowych oraz bez zbędnych barwników. Preparat bezpieczny dla diabetyków.

Składniki:
olej rybi (33% EPA, 22% DHA), żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol, witamina E (octan DL-alfa tokoferylu), witamina K2
MK-7 (menachinon 7), witamina D3 (cholekalcyferol).

Stosowanie
Sposób użycia: zalecana dzienna porcja do spożycia wynosi 1 kapsułkę. Spożywać w trakcie posiłku popijając wodą.

Dodatkowe informacje
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

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.xenico24.pl
https://www.xenico24.pl/menachinox-omega3-1000-k2-d3-30-kaps-softgel.html
http://www.aptusshop.pl/


 
XENICO PHARMA Sp. z o.o.

ul. Białowieska 91B, Wrocław
48 (71) 307 41 51

 

składników. Nie należy stosować suplementu diety po upływie daty minimalnej trwałości. Data minimalnej trwałości znajduje się z boku
opakowania.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zaleca się zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

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

Galeria
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