
Revogan LIP-O-VITAMINE D 30 capsules

TECHNISCHE FICHE

LIP-O-VITAMINE D bevat liposomale vitamines D3 en K2 van de nieuwste
generatie.
Een combinatie van vitamine D3 en K2 draagt bij tot de instandhouding
van normale botten (Vitamine D & K), en ondersteunt de goede werking
van het immuunsysteem (Vitamine D).
Bij liposomale voedingssupplementen zitten de werkzame stoffen
(bijvoorbeeld vitamines of mineralen) verpakt in minuscule vetachtige
bolletjes: liposomen. Liposomen zorgen ervoor dat de werkzame stoffen
beschermd worden tegen afbraak, door bv. het maagzuur, en intact door
de dunne darm de bloedbaan binnengaan om opgenomen te worden.

 Productbeschrijving

Magnesiumcitraat, LipoCellTech™ liposomaal mengsel: (fosfolipiden),
vitamine K2 (menaquinon-7), vitamine D3 (cholecalciferol),
hydroxypropylmethylcellulose (plantaardige capsule).
Zonder: Gluten, soja, lactose, conserveringsmiddelen, synthetische kleur-,
geur-, en smaakstoffen

 Ingrediënten

cnk7724ref.

Glutenvrij (max 20 ppm)

Lactosevrij

Vegetarisch

Voedingssupplement

Zonder soja

Vegan

 Kenmerken

 Bewaarcondities

Op een gesloten en donkere plaats bij kamertemperatuur, buiten het bereik
van kinderen.

 Posologie

1 capsule per dag
Voor kinderen vanaf 10 jaar: 1/2 capsule per dag

 Actieve bestanddelen

1. Vitamine D
2. Vitamine K

 Voorzorgsmaatregelen

Het wordt aangeraden de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet te
overschrijden. Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een
gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl
worden gebruikt.

 Voordelen

Ongekend hoge biologische beschikbaarheid
Pure ingrediënten zonder toevoeging
Geschikt voor vegetariërs en veganisten

4522819        

 Indicaties

Draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem (1)
Draagt bij tot de instandhouding van normale botten (1,2)
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Vitamine K2 (±g) 60 80%

LipoCellTech liposomaal
mengsel (mg)

142

/100 g

Vitamine D (±g) 18 360%

/1 capsule

 Analyse

 %RI

 Prijs

Aanbevolen apothekersprijs: 24,95 Euro

 Datum laatste wijziging 22/3/2023

Deze informatie is ingevuld op basis van inlichtingen ons verstrekt door de 
leverancier en dit zonder enige verbintenis en onder alle voorbehoud.
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