Vitamín K2
• přispívá k normální srážlivosti krve
• pomáhá udržovat normální stav kostí
Ostropestřec mariánský
• usnadňuje trávení a pročišťování těla
• příznivě ovlivňuje stav a činnost srdce
• podporuje detoxikační schopnost jater
• přispívá k ochraně a regeneraci
jaterní tkáně

Vitamín C
• pomáhá udržovat tvorbu kolagenu
pro normální funkci cév, kostí,
chrupavek, dásní, kostí a zubů
• přispívá k normální funkci
imunitního systému, působí jako
antioxidant
• podporuje normální činnost
nervové soustavy a psychickou
činnost
• snižuje míru únavy a vyčerpání
• zvyšuje vstřebávání železa
Ibišek
• podporuje vitalitu a osvěžuje tělo
• přispívá k normální činnosti cévní
soustavy

Hmotnost obsahu: 51 g
Doporučené dávkování: 1 tobolka za den, zapít dostatečným množstvím vody.

Vitamín D3 1000 IU
+ K2 + C 500 mg
s bylinnými extrakty
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Doplněk stravy
Obsah balení: 60 tobolek

Složení 1 tobolky: vitamín C (kyselina L-askorbová) 477 mg, acerola (Malphigia
glabra) extrakt z plodu 94 mg (v tom 23 mg vitamínu C), ostropestřec mariánský
extrakt z plodu 80 mg, ibišek (sléz africký) extrakt z květu 50 mg, cholekalciferol
25 μg (1000 IU), menachinon 22 μg. Obal tobolky: hydroxypropylmethylcelulóza.
1 tobolka obsahuje celkem 625 % RHP vitamínu C, 500 % RHP vitamínu D, 29 % RHP
vitamínu K. * = referenční hodnota příjmu.
Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let. Výrobek nenahrazuje pestrou a vyváženou
stravu a zdravý životní styl. Ukládejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte doporučené
dávkování. Uchovávejte v suchu a temnu při teplotě do 25°C. Neskladujte na přímém
slunci a v mrazu. Notiﬁkováno na MZe ČR. Výrobek je vhodný pro vegany.
Minimální trvanlivost do: uvedeno na dně obalu. Číslo šarže: uvedeno na dně obalu.
Výrobce: O.K.G.,s.r.o., Hybešova 42,
602 00 Brno, CZ
Výrobek jsou oprávněni nabízet pouze nezávislí partneři O.K.G., s.r.o.
Vyrobeno v České republice.

E21-02/02

Vitamín D3
• podporuje činnosti svalů
• přispívá k funkci imunitního systému
• podporuje normální vstřebávání a využití
vápníku a fosforu
• pomáhá udržovat kosti v normálním stavu

