Vitamine D3 + K2 capsules
Voedingssupplement met vitamine D3 en vitamine K2
Wetenswaardigheden:
Vitamine D3, de zogenaamde "zonnevitamine", is essentieel voor veel levensfuncties. Het draagt onder
andere bij tot de instandhouding van gezonde botten, tanden en een normale spierfunctie en speelt een rol
bij de werking van het immuunsysteem. Vitamine D moet altijd worden gecombineerd met vitamine K2
(Menachinon-7, MK-7). Vitamine K2 verbetert het positieve effect van vitamine D, door sommige van de door
de vitamine geactiveerde eiwitten bruikbaarder te maken. Het zorgt er ook voor dat calcium in de botten
wordt opgenomen en niet in de slagaders en bloedvaten wordt afgezet. Vitamine K draagt bij tot de
instandhouding van normale botten en een normale bloedstolling.
Inhoudsstoffen: Vulstof microkristallijne cellulose, gelatine, vitamine D3, vulstof maltodextrine, vitamine K2
(menaquinone-7, MK-7), scheidingsmiddel magnesiumstearaat, siliciumdioxide.
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*NRV = verwijzing waarde voedingsstoffen voor de dagelijkse inname volgens verordening (EU) Nr.
1169/2011
Aanbevolen gebruik: 1 x daags 1-2 capsules met voldoende vloeistof innemen.
Beschermd tegen licht, droog en beneden 25 °C bewaren.
Voedingssupplementen mogen niet gebruikt worden als vervanging voor een evenwichtige, gevarieerde
voeding en zijn geen vervanging voor een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kinderen bewaren. De
aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Inhoud 240 capsules = 88 g
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