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Holistic Benstark zestaw witamina K2
witamina D3 witamina C bor magnez
cynk mangan
Cena

118,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

2-10 dni roboczych

Numer katalogowy

7350012331474

Kod EAN

7350012331474

Producent

Holistic

Opis produktu
Holistic Benstark jest suplementem diety zawierającym witaminy i minerały ważne dla funkcjonowania całego
organizmu. Witaminy K2 i D3 i minerały: bor, magnez, cynk i mangan przyczyniają się do utrzymania zdrowia
tkanki kostnej. Magnez i witamina D3 wspiera również utrzymanie prawidłowych funkcji mięśni i mocnych
zębów. Magnez i witamina C pomaga zmniejszyć zmęczenie. Miedź i mangan przyczyniają się do utrzymania
prawidłowego działania tkanki łącznej.
Witamina D odgrywa rolę w procesach podziału komórek i przyczynia się do:
- utrzymania szkieletu w normie
- utrzymania normalnego funkcjonowania mięśni
- utrzymania zębów w normie
- normalnej absorpcji wapna i fosforu
- utrzymania normalnych poziomów wapna we krwi
Wiecej inforamcji na temat witaminy D znajdziesz w artykułach:

Witamina K2 występuje w niewielkich ilościach w Naturalnym mięsie, Naturalnych produktach mlecznych i
jajach od Naturalnie hodowanych i Naturalnie żywionych kur.
Witamina K2 pomaga utrzymać kości w normie.
Witamina K2 pomaga zmniejszyć ryzyko wystąpienia dwóch najbardziej rozpowszechnionych chorób, a
mianowicie osteoporozy i choroby sercowo-naczyniowej.
Istnieją różne oznaczenia Witaminy K2, spośród których najefektywniejszymi jest występująca naturalnie
Witamina K2 – MK – 7
zwana również
Witamina K2 - Menachinon – 7 (inaczej MenaQ-7)
Absorpcja proponowanej witaminy K2 przez organizm jest bardzo skuteczna.
Wiecej inforamcji na temat witaminy K2 znajdziesz w artykułach:

Skład: Cytrynian magnezu; wypełniacz (celuloza mikrokrystaliczna); kwas askorbinowy; cytrynian cynku;
cytrynian wapnia; asparaginian manganu; cytrynian miedzi, boran sodu; witamina K2 (menachinon-7);
molibdenian sodu; witamina D3 (cholekalcyferol); ditlenek krzemu. Kapsułka jest pochodzenia roślinnego,
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składa się z celulozy drzewnej.
Zawartość opakowania: 60 kapsułek.
Zawartość 2 kapsułek
K2 90 µg
D3 40 µg
Magnez 190,5 mg
Witamina C 100 mg
Cynk 10,2 mg
Wapń 10,08 mg
Mangan 3,06 mg
Miedź 1,02 mg
Molibden 50 µg
Bor 0,50 mg

ZDS*
120%
800%
50,80%
125%
102%
12,60%
153%
102%
100%
ZDS* nie jest określone

Dwie kapsułki zawierają: Witamina K2 90 µg - 120% ZDS*; Witamina D3 40 µg - 800% ZDS*; Magnez 190,5 mg 50% ZDS*; Witamina C 100 mg - 125% ZDS*; Cynk 10,2 mg 102% ZDS*; Wapń 10,08 mg - 12,6% ZDS*; Mangan
3,06 mg - 153% ZDS*; Miedź 1,02 mg - 102% ZDS*; Molibden 50 µg - 100% ZDS*; Bor 0,50 mg nie ma
wyznaczonego ZDS*
*ZDS - zalecane dzienne spożycie
Dawkowanie dla dorosłych: 2 kapsułki dziennie lub zgodnie z zaleceniami specjalisty. Zalecana dawka nie
powinna zostać przekroczona. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety.
Magazynowanie: Chronić przed wilgocią i przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Kraj produkcji: Szwecja.
Prosimy nie łączyć w jednym zamówieniu innych producentów niż Holistic
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