Vitamin A+D3+K2 kapszula
A látás, az immunrendszer és a csontok egészségéért
Étrend-kiegészítő
30 db
Nettó tömeg: 16,2 g
Összetevők: napraforgóolaj, zselatin, glicerin (nedvesítőszer), A-vitamin olaj (retinol), D3vitamin olaj (kolekalciferol), K2-vitamin (menakinon).
Hatóanyagok napi 1 kapszulára: A-vitamin (3000 µg) 10 000 IU (NRV 375%), D3-vitamin
(50 µg) 2000 IU (NRV 1000%), K2-vitamin 100 µg (NRV 133%). NRV=felnőttek számára
ajánlott napi bevitel.
Adagolás: Naponta 1x1 kapszula bő folyadékkal lenyelve.
Minőségét megőrzi: a csomagolás alján jelzett időpontig.
Tárolás: száraz, hűvös helyen.
Gyártja és forgalmazza: Oriental Herbs Kft, 1106 Budapest, Keresztúri út 176-178.
www.DrChenPatika.com
OÉTI nyilvántartási szám: 15546/2014.
A nagy mennyiségű D3-vitamin szintén az immunrendszer megfelelő működéséhez, valamint
a fogazat, a csontozat egészségéhez és a normál izomfunkciók fenntartásához járul hozzá.
Támogatja a táplálékkal bevitt kalcium és a foszfor hasznosulását a szervezetben.
A K2-vitamin termelése a vastagbélben lévő egyes baktériumok által történik; idős korban,
illetve antibiotikus kezelés hatására a folyamat csökkenhet. A természetes K2-vitamin részt
vesz az egészséges csontozat fenntartásában, valamint a normál véralvadási folyamatban.
Pótolja a K-vitamint a szervezet számára kedvező természetes forrásból, és támogassa az
egészséges életmódot.
Az A-vitamin segíti a látás és az immunrendszer normál működését, hozzájárul a
nyálkahártya és a bőr megfelelő állapotának fenntartásához.
Figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó. Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Az
étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges
életmódot.

Vitamin A+D3+K2 capsule
For the vision, immune system and bone health
Food-supplement
30 pcs
Net weight: 16,2 g
Ingredients: sunflower oil, gelatin, glycerol (wetting agent), vitamin A oil (retinol), vitamin
D3 oil (cholecalciferol), vitamin K2 (menaquinone).
Active ingredients for daily 1 capsule: Vitamin A (3000 µg) 10 000 IU (NRV 375%),
vitamin D3 (50 ug) 2000 IU (NRV 1000%), vitamin K2 100 mg (133% NRV). NRV=Nutrient
Reference Values
Dosage: daily 1 x 1 capsules with plenty of water.
Best before: see on the packaging.
Storage: dry and cool place.
Distributor: Oriental Herbs Ltd., H-1106 Budapest, Kereszturi ut 176-178.
www.DrChenPatika.com

Licence (OÉTI) No.: 15546/2014.
The large amount of vitamin D3 also contributes to the normal functioning of the immune
system, as well as the teeth, the bone health and normal muscle function maintaining. It
supports dietary calcium and phosphorus utilization in the organism.
Vitamin K2 is produced by certain bacteria in the large intestine; in old age, and during the
antibiotic treatment the process may be reduced. Natural Vitamin K2 takes part in the
maintenance of healthy bones and the normal blood clotting process. Replace the vitamin K
from the body favorable natural resources and promote the healthy lifestyle.
Vitamin A helps the adequate functioning of the vision and the immune system, contributes to
maintain the mucosa and the adequate skin condition.
Caution: Do not exceed the recommended daily dosage! Keep out of reach of children. The
food supplement does not substitute the balanced mixed diet and healthy lifestyle.

