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Vitamina d3+k2 30 cps ZENYTH

Vitamin D3 + K2 este un supliment alimentar 2-in-1,
care asociază vitamina D3 cu vitamina K2 pentru o
mai bună absorbție și pentru rezultate optime.

Vitamina D3 este implicată în absorbția normală a calciului și fosforului, întărirea imunității și a
sistemului osos. Atunci când este folosit un supliment cu o doză mare de Vitamina D3, este necesară
neapărat asocierea cu vitamina K2. Aceasta din urmă este implicată în transferul calciului în zonele
în care corpul are nevoie, așa cum sunt oasele și dinții. În plus, Vitamina K2 previne depunerile de
calciu pe artere, cu alte cuvinte ajută la eliminarea calciului din zone unde acest mineral nu ar
trebui să se găsească (artere și țesuturi moi). Vitamina K2 folosită în acest produs este MK7
(menaquinona 7), forma de K2 cea mai biodisponibilă și activă.

Vitamina D3: pentru oase puternice și imunitate pe termen
lung
Vitamina D3 este o vitamină solubilă în grăsimi, cu rol crucial pentru sănătate, ea putând influența
peste 200 de gene. Acțiunile vitaminei D3 sunt numeroase, dintre care enumerăm doar câteva:

Osteoporoză și scăderea densității minerale osoase.
Imunitate slabă, rezistență scăzută la infecții, inclusiv la răceală și gripă.
Boli autoimune (tiroidită autoimună Hashimoto, astm, artrită psoriazică, psoriazis, lupus
eritematos, scleroză multiplă, diabet de tip 1, boală intestinală inflamatorie).
Boli de inimă, inclusiv hipertensiune arterială.
Steatoză hepatică (ficat gras).
Boli cronice de rinichi.
Diferite forme de cancer.
Probleme dentare.
Probleme ale pielii, inclusiv eczeme.
Probleme cu căderea părului.
Tulburări emoționale, depresie.
Afecțiuni neurologice (Alzheimer, Parkinson).
Sindromul de oboseală cronică.
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Vitamina K2: Menaquinona-7 naturală pentru absorbția
optimă a vitaminei D3
Există mai multe forme de vitamina K2, cele mai cunoscute fiind menaquinona-4 sintetică (MK-4) și
menaquinona-7 sintetică sau naturală (MK-7). Forma cea mai biodisponibilă și cu efecte benefice
asupra sănătății este MK-7 naturală.

Produsul Vitamin D3 + K2 conține MK-7 naturală, obținută prin fermentarea culturii de
Bacillus subtilis spp natto. Vitamina K2 sunt formă de MK-7 se mai găsește în alimentele
fermentate, precum brânzeturile maturate, laptele bătut și natto (un fel de mâncare japonez
constând în soia fermentată).

Printre beneficiile vitaminei K2 MK-7 pentru sănătate se numără:

Menținerea sănătății oaselor.
Susținerea mineralizării osoase.
Întârzierea îmbătrânirii cardiovasculare, prin prevenirea și reducerea calcifierilor vasculare
(împiedicarea depunerii de calciu în artere și țesuturi noi).
Prevenirea osteoporozei.
Menținerea colesterolului în limite normale.
Prevenirea hemoragiilor.
Sintetizarea proteinelor necesare pentru coagularea sângelui.
Reducerea inflamației.

Vitamina D în tiroidita Hashimoto
Potrivit studiilor, vitamina D poate contribui la reducerea anticorpilor anti-TPO și anti-TG atât la
persoanele cu eutiroidie, cât și la persoanele care sunt sub tratament cu levotiroxină. Pe lângă
scăderea nivelului anticorpilor tiroidieni s-a observat și scăderea nivelului colesterolului la pacienții
cu eutiroidie și Hashimoto diagnosticat. Prin scăderea anticorpilor este împiedicată distrugerea
țesutului tiroidian și, implicit, este prevenită apariția hipotiroidismului.

Ingrediente
Ingrediente/capsulă:

Vitamina D3 (colecalciferol) – 2000 UI.
Vitamina K2-MK7 (menaquinona 7) naturală, obținută prin fermentarea culturii de Bacillus
subtilis ssp natto – 75 mcg.
Celuloză microcristalină (agent de încărcare).
Capsulă vegetală.

O capsulă conține 2000 UI D3 (1000% VNR*) și 75 mcg K2 (100% VNR*).

* Valori nutriționale de Referință cf. Reg. 1169/2011.

Nu conține lactoză, gluten, soia, stearat de magneziu, îndulcitori artificiali sau aditivi
chimici!



Mod de administrare
1 capsulă pe zi, la masă, sau conform recomandării specialistului.

Informații nutriționale

Informații nutriționale Per 100 g/produs
Valoare energetică 1587 kJ/374 kcal
Grăsimi 0,66 g
     Din care acizi grași saturați 0,48 g
Glucide 91,08 g
     Din care zaharuri 10,69 g
Proteine 0,38 g
Sare 0,11 g

Atenționări: Pentru femeile însărcinate sau care alăptează, copiii sub 12 ani, persoanele care
suferă de afecțiuni renale, hipercalcemie, hipercalciurie sau care iau anticoagulante se va cere sfatul
specialistului înainte de utilizare.

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos! A nu
se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic! A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor
mici!

Condiții de păstrare: în flaconul original, bine închis, la loc uscat, ferit de lumină și căldură.


