
Beschrijving van Vitamines D3 K2

Uw gebeente en immuunsysteem
Vitamine D : 800 UI
Vitamine K2 : 20 µg

De vitamines D en K dragen bij tot talrijke door de EFSA erkende functies

De vitamines D en K bevorderen

• de instandhouding van een normaal gebeente et gebit 

Vitamine D draagt bij tot 

• een normale functie van het immuunsysteem 
• de instandhouding van een normale spierfunctie 

Uw natuurlijke bron van vitamines D3 en K2: veganistisch en 
biobeschikbaar!
Vitamine D3K2 is een synergie van natuurlijke, biobeschikbare, in zonnebloemolie gestabiliseerde 
vitamines D3 en K2.

Onze vitamine is veganistisch, stamt uit lanolien (gewonnen uit lamswol).



Onze vitamine K2 of menaquinon-7 is ook veganistisch en natuurlijk. Hij is zeer biobeschikbaar en 
stabiel met een lange activiteitsduur in het lichaam (meer dan 3 dagen).

Deze beide vitamines werken in synergie om een gezond gebeente te bevorderen. Ze bevorderen in het 
bijzonder de assimilatie van calcium door de darm om daarna zijn fixatie op de beenderen te 
verzekeren.

Hoeveel vitamine D moet ik elke dag nemen?
Naast de toevoer in vitamine D via de voedingsmiddelen beveelt De Hoge Gezondheidsraad de 
toediening van een voedingssupplement aan vanaf de geboorte. Men beveelt een dagelijkse maximale 
toevoer van 50µg vitamine D voor volwassenen aan.

Gebruiksaanwijzing
In Frankrijk wordt aanbevolen om 1 druppel / dag (800 IE) te nemen tijdens de maaltijd. Vanaf de 
leeftijd van 18 jaar.
In België, 2 druppels / dag (1600 U.I.), tijdens de maaltijd. Vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Voor kinderen wordt aanbevolen om 5 μg vitamine D / dag en 7,5 μg in België te consumeren. Onze 
D3K2 wordt niet aanbevolen voor kinderen.

Vitaminen D3 en K2 zijn vetoplosbaar (oplosbaar in vet);  best innemen tijdens de maaltijd.

Niet consumeren in geval van intolerantie / allergie voor een of meer componenten van het product.

Geen bewaarmiddelen, geen lactose, geen kleurstoffen, geen zoetstoffen ... 100% natuurlijk!

Goed schudden voor gebruik
Vraag uw dokter om advies als u tegelijkertijd  vitamine K antagonisten neemt (antistollingsmiddel van
het type coumarine)

Samenstelling
Zonnebloemolie (94%), DL-alpha-Tocoferol (antioxidant, vitamine E van natuurlijke herkomst) 
menaquinon (vitamine K2), vitamine D3.

20 ml (+/- 120 tot 600 porties)

Zonder conserveermiddel, kleurstof of zoetmiddel
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