Dr. Rath D3 + K2™
Wegański dodatek do diety z kompleksem witamin D3 + K2
Witaminy D3 i K2 są witaminami rozpuszczalnymi w tłuszczach i są niezbędne dla zdrowego
metabolizmu komórkowego. Odgrywają też
decydującą rolę w wielu procesach metabolicznych. Współdziałając ze sobą przyczyniają się
w szczególności do zachowania prawidłowej
funkcji kości. Co warte podkreślenia, odbywa
się to poprzez regulację metabolizmu wapnia.
Nasz organizm potrafi sam wytwarzać witaminę
D. Odbywa się to poprzez skórę, pod warunkiem,
że jest ona wystawiona wystarczająco długo na
działanie promieni słonecznych.

Witamina K1, jest jedną z dwóch naturalnie
występujących form witaminy K. Występuje
głównie w liściach różnych roślin. Bardziej
biodostępną formą witaminy K jest witamina
K2, która występuje głównie w sfermentowanej żywności, takiej jak kiszona kapusta lub
sfermentowana soja. Zakładając dobry stan
jelit, bakterie tam występujące mogą również w
pewnym stopniu przyczynić się do zaopatrzenia
w witaminę K2.

Nowoœæ!
Składniki kapsułki:

Program wzbogacający

Witamina D3 .............................................................. 37,5 µg (1.500 JM)
Witamina K2 (jako MK-7) ........................................... 45,0 µg

Dr. Rath Vitamin D3™+ K2 vegan
jest Programem wzbogacającym z
oferty Programów Zdrowia Komórkowego Dr Ratha. Nasze Programy
wzbogacające zapewniają dodatkową
porcję wybranych mikroelementów, w
celu pokrycia zwiększonego zapotrzebowania organizmu.

*µg = mikrogram
JM = jednostka międzynarodowa

Dr. Rath Vitamin D3™ + K2 vegan
może być przyjmowany zarówno z
naszymi Programami: podstawowym,
jak i uzupełniającymi.

Witaminy D3 i K2 współpracują ze sobą. Witamina D3 wspomaga wchłanianie wapna (Ca2+) z
pożywienia. Witamina K2 pomaga dostarczyć ten składnik mineralny w miejsca organizmu gdzie jest
akurat potrzebny.
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W Dr. Rath Vitamin D3™ + K2 vegan zastosowaliśmy wysoce biodostępne formy tych dwóch witamin:
Witamina D jako cholekalcyferol pozyskiwana z chrobotka reniferowego.
Witamina K2 jako MK-7 pozyskiwana z natto (sfermentowana soja).

80

© Dr. Rath Health Programs B.V.

Zalecane dawkowanie:
1 x dziennie 1 kapsułka do posiłków z odpowiednią
ilością płynu (woda, sok, herbata)
Dr. Rath Vitamin D3™ + K2 vegan dzięki czysto
roślinnemu składowi polecamy szczególnie weganom
w celu zaopatrzenia organizmu w witaminę D.
Opakowanie: 90 kapsułek
Nr artykułu: 044
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