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Kinon, tabletki, 30 szt
 

Cena: 52,69 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Valentis

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Witamina K2

Opis produktu
 

Opis Kinon, tabletki, 30 szt

Kinon to preparat w którego skład wchodzi witamina K2 uzyskiwana z natto, tradycyjnego japońskiego sfermentowanego produktu soi.
Składnik ten uczestniczy w procesie krzepnięcia krwi oraz enzymatycznej karboksylacji białek we wszystkie tkankach. Co więcej,
przyczynia się do odpowiedniej dystrybucji jonów wapnia i uregulowania syntezy i rozpadu tkanki kostnej. Dzięki tym właściwościom
witamina K2 skutecznie chroni przed objawami osteoporozy i utratą gęstości kości oraz chorobami układu sercowo-naczyniowego.
Według badań naturalna witamina K2 jako suplement diety jest znacznie bardziej efektywna w porównaniu do syntetycznej witaminy K1
z powodu lepszego wchłaniania, wyższej przyswajalności oraz znacznie wyższego poziomu we krwi. Witamina K odgrywa istotną rolę w
procesie mineralizacji kości. Aktywizuje ona wydzielane przez osteoklasty białko (osteokalcynę), która jest zdolna do wiązania wapnia i
odkładania go w tkance kostnej. Jeżeli osteoklacyna nie zostanie odpowiednio zaktywizowana, nie będzie w stanie wiązać wapnia i
nadmiar tego minerału pozostanie we krwi. W wyniku badań udowodniono, że z powodu niedoboru witaminy K i nadmiaru wapnia we
krwi ten minerał może stopniowo zacząć odkładać się w ściankach naczyń krwionośnych, powodując ich zwapnienie.

Skład Kinon, tabletki, 30 szt

emulgator – celuloza mikrokrystaliczna, substancja wi???ce – fosforan wapnia, Kinon™

(menachinon-7/ witamina K2 otrzymywana z soi przez fermentacj?), stabilizator – sól

sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancje przeciwzbrylaj?ce – ro?linny
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stearynian magnezu, talk i dwutlenek krzemu.

Sk?adnik 1 tabletka % RWS*
Witamina K2 75 µg 100%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Dawkowanie Kinon, tabletki, 30 szt

Kinon należy spożywać pod nadzorem lekarza. Osobom dorosłym zaleca się stosowanie 1 tabletki dziennie podczas podczas posiłku.

Informacje dodatkowe Kinon, tabletki, 30 szt

W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych należy przed zastosowaniem preparatu Kinon skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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