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575 923 445

Menachinox® ADEK, 60 kaps. softgel
Cena: 36,90 PLN
Opis słownikowy
Producent

Xenico Pharma

Opis produktu
Menachinox® ADEK to zestaw najwyższej jakości wszystkich witamin rozpuszczalnych w tłuszczach A, D3, E i K2 MK-7. Menachinox®
ADEK to źródło naturalnej witaminy K2 (VitaMK7®) otrzymywanej z tradycyjnego, japońskiego sfermentowanego produktu soi – natto,
oraz naturalnej witaminy D3 pozyskiwanej z lanoliny (Quali-D®). Dodatkowo produkt został wzbogacony o mieszaninę tokoferoli i
tokotrienoli (alfa, beta, gamma i delta) z jakich składa się naturalna witamina E oraz witaminę A. Witaminy zostały rozpuszczone w
oczyszczonym oleju lnianym, dzięki czemu są najlepiej przyswajalne dla organizmu. Witamina A pomaga zachować zdrową skórę,
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza, pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia oraz wspiera układ
odpornościowy. Witamina E jest antyoksydantem i pomaga chronić komórki przed działaniem stresu oksydacyjnego. Witamina K
przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi. Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, wspiera układ
kostny i utrzymanie zdrowych zębów, do tego przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia we krwi.
Witamina K2 MK-7 zawarta w preparacie Menachinox ADEK, pochodzi z opatentowanej substancji VitaMK7® włoskiej firmy Gnosis.
Menachinox® ADEK zawiera składniki przebadane naukowo. Produkt nie zawiera cukru, soli, glutenu, kazeiny i laktozy. Wyprodukowany
bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych i barwiących. Preparat bezpieczny dla diabetyków.
Składniki:
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).
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Stosowanie:
Sposób użycia: Zalecana dzienna porcja do spożycia wynosi 1 kapsułkę. Spożywać w trakcie posiłku popijając wodą.
Dodatkowe informacje
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić od światła Przechowywać w sposób niedostępny dla małych
dzieci. 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. 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.
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