
60 tabletek 

• Zdrowe, mocne kości i zęby
• Odporność
• Układ nerwowy

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych, zawierający w porcji dziennej witaminę D w ilości 
zalecanej przez ekspertów (2000 j.m.), witaminę K (menachinon-7) w ilości 75 mikrogramów oraz 
magnez (200 mg) i witaminę B6 (2 mg).

Badania naukowe dowodzą, że magnez pomaga w aktywacji witaminy D, która z kolei pomaga 
regulować gospodarkę wapniową i fosforanową, wpływając na utrzymanie zdrowych kości. 
Wszystkie enzymy metabolizujące witaminę D wydają się wymagać obecności magnezu, który 
działa jako kofaktor w reakcjach enzymatycznych zachodzących w wątrobie i nerkach. W celu 
uzyskania optymalnych korzyści płynących ze stosowania witaminy D ważne jest, aby zapewnić 
spożywanie zalecanej przez ekspertów ilości magnezu (*A.M. Uwitonze, Role of Magnesium in 
Vitamin D Activation and Function; The Journal of the American Osteopathic Association, March 
2018, Vol. 118, 181-189).

Witaminy D i K  oraz magnez pomagają w utrzymaniu zdrowych kości. Witamina D 
i magnez pomagają w utrzymaniu zdrowych zębów.

Witamina D przyczynia się do prawidłowego  wykorzystywania wapnia i fosforu, utrzymuje 
prawidłowy poziom wapnia we krwi, przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu 
odpornościowego.

Magnez pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zdrowych zębów oraz odgrywa rolę 
w procesie podziału komórek, a witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności 
hormonalnej oraz pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek.

Magnez i witamina B6 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. 
Ponadto przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Produkt zawiera mikrokapsułkowaną witaminę K2 MK-7 dla uzyskania wysokiej stabilności 
i biodostępności.

D3+K2
+MgB6Suplement diety



2 mg (143% RWS*)

50 µg (1000% RWS*)

75 µg (100% RWS*)
200 mg (53% RWS*)

2 tabletkiZawartość składników odżywczych
Witamina D
Witamina B6
Witamina K
Magnez

*RWS - referencyjna wartość spożycia

Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Suplementy diety nie zastępują zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia. 
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Należy zachować szczególną ostrożność: Jeśli stwierdzono reakcje alergiczne wszelkiego typu 
na produkty zawierające witaminy D i K. Jeśli u pacjenta stwierdzono hiperwitaminozę D (zbyt 
duże stężenie witaminy D we krwi). Jeśli stosowane są pochodne warfaryny lub aspiryna w 
niskich dawkach w celu rozrzedzenia krwi. Jeśli występują skłonności do zakrzepów. Nie stosować 
w przypadku gruźlicy, sarkoidozy, niektórych typów chłoniaków.

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, cytrynian magnezu, tlenek 
magnezu, otoczka (substancje zagęszczające: hydroksypropylometyloceluloza 
i hydroksypropyloceluloza, substancja wiążąca: talk,  barwnik: E171), menachinon-7 (witamina K), 
cholekalcyferol (witamina D), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów 
tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6).

Zalecana dzienna porcja produktu: 2 tabletki. Popić wodą. Stosować po posiłkach. 
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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