Vitamin D3 (cholekalciferol) přispívá k normálnímu vstřebávání/využití vápníku
a fosforu. Vitamin D přispívá k normální hladině vápníku v krvi a normálního stavu
kostí, k udržení normální činnosti svalů, stavu zubů, podporuje funkci imunitního
systému a podílí se na procesu dělení buněk. Vitamin K2 (menachinon) přispívá
k normální srážlivosti krve a udržení normálního stavu kostí.
Vitamín D3 (cholekalciferol) prispieva k normálnemu vstrebávaní/využitiu vápnika
a fosforu. Vitamín D prispieva k normálnej hladine vápnika v krvi a normálneho stavu
kostí, udržaní normálnej činnosti svalu, stavu zubu, podporuje funkciu imunitného
systému a podieľa sa na procesu delení buniek. Vitamín K2 (menachinón)
prispieva k normálnej zrážanlivosti krvi a udržaniu normálneho stavu kostí.
Nezapomeňte, že zdravý způsob života a vyvážená strava zajišťuji řádné fungováni
organismu a dobrou kondici. / Nezabúdajte, že zdravý spôsob života a vyvážená
strava zaisťujú riadne fungovanie organizmu a dobrú kondiciu.
Minimální trvanlivost do/
Minimálna trvanlivosť do:
Číslo výrobní šarže/
Číslo výrobnej šarže:
Skladování: Ukládejte mimo dosah dětí. Chraňte před přímým slunečním světlem.
Skladujte v suchu, v uzavřeném obale při teplotě od +5°C do +25°C.
Skladovanie: Skladovať mimo dosahu deti. Chrániť pred priamym slnečným
žiarením. Skladujte v suchu, v uzatvorenom obale pri teplote od +5°C do +25°C.

VITAMÍN
K2 MK 7
+ D3 FORTE
1000 I.U. SILNÉ KOSTI
100 TABLET
+ 25 TABLET
DOPLNĚK STRAVY / VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

Dávkování: 1 tableta denně s jídlem. Tableta se zapije dostatečným množstvím
tekutiny.
Dávkovanie: 1 tableta denne z jedlom. Tableta sa zapije dostatočným množstvom
tekutiny.
Upozornenie: Nie je určené pre deti do 3 rokov. Tehotné a dojčiace ženy musia
konzumáciu konzultovať s lekárom. Odporúčaná denná dávka sa nesmie
presiahnuť. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.
Nevhodné pre osoby alergické (precitlivené) na niektorú z látok uvedenú v zložení
produktu.
Upozornění: Není určeno dětem do 3 let. Těhotné a kojící ženy užívají po dohodě
s lékařem. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není určeno jako náhrada
pestré stravy. Nevhodné pro osoby alergické (přecitlivělé) na některou z látek ve
složení produktu.
Složení (v přepočtu na denní dávku - 1 tableta 300mg): Plnidlo (Mikrokrystalická
celulóza) 296,88mg, Protispékavá látka (Stearan hořečnatý) 2mg, Protispékavá
látka (Talek) 1mg, Menachinon (Vitamin K2 MK-7) 0,1mg 133%*, Cholekalciferol
(Vitamin D3) 0,025mg (1000 I.U.)/ 500%* *referenční hodnota příjmu.
Zloženie (v prepočte na dennú dávku - 1 tableta 300 mg): Plnidlo
(Mikrokryštalická celulóza) 296,88 mg, Protihrudkujúca látka (Stearan horečnatý)
2mg, Protihrudkujúca látka (Talok)1 mg. Menachinon (Vitamin K2 MK-7) 0,1
mg 133%*; Cholekalciferol (Vitamin D3) 0,025 mg (1000 I.U.)/500%*, * denný
referenčný príjem látok.
Distributor/Distribútor:
Pharma Activ Czech s.r.o.
Fryštátská 238/47, 733 01 Karviná
www.pharmaactiv.cz, www.pharmaactiv.sk
info@pharmaactiv.cz, tel. + 420 775 730 350

