
Suplement diety 
 

 

K2 VITA-TREE 
 

Witamina K2 75 µg 
 

Menachinon-7 (MK-7): 
K2VITAL® 

 
 
Suplement diety K2 VITA-TREE przeznaczony  jest dla osób dorosłych w celu 
uzupełnienia  niedoborów Witaminy K2. 
 
 
Produkt zawiera witaminę K2 w postaci MK-7 – najlepiej przyswajanej przez organizm 
formy witaminy K2. 
Menachinon-7 (MK-7) - witamina K2 pozostaje znacznie  dłużej w surowicy krwi niż inne 
formy chemiczne witaminy K. Jest dobrze wchłaniany przez organizm i pomaga w 
utrzymaniu zdrowych kości. 
 

 

Wspieranie prawidłowej dystrybucji wapnia do kości (zachowanie zdrowych kości i 
naczyń krwionośnych). 
W przypadku braku witaminy K2, białko (osteokalcyna) posiadające właściwości 
wiązania wapnia, staje się nieaktywne, w skutek czego procesy mineralizacji kości 
zostają zakłócone, a wapń zaczyna gromadzić się w naczyniach krwionośnych. 

 

Składniki produktu:  

Witamina K2 zawarta w suplemencie diety K2 VITA-TREE 

 Witamina K pomaga w utrzymaniu zdrowych kości 

 Witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi 

 

Skład zalecanej do spożycia dziennej porcji:  
 

Składniki odżywcze 1 kapsułka ZDS* 

Witamina K2 75μg 100% 
*ZDS - zalecane dzienne spożycie  
 
 
Składniki: olej słonecznikowy, żelatyna, glicerol (substancja utrzymująca wilgoć), 

witamina K2 (menachinon-7/K2VITAL®) 

Zalecane spożycie: dla dorosłych zaleca się stosowanie 1 kapsułki dziennie podczas 

posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy 

diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 

 



Ostrzeżenia: 
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na którykolwiek ze składników 
produktu. . Produkt niewskazany dla kobiet w ciąży i karmiących. Osoby przyjmujące leki 
przeciwzakrzepowe  przed zastosowaniem preparatu K2 VITA-TREE powinny 
skonsultować się z lekarzem. 
 
Należy pamiętać, że istotne znaczenie mają zrównoważony sposób żywienia i zdrowy 
tryb życia.  
 
  
Warunki przechowywania:  
Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.  
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.  
 
Zawartość opakowania:  
Opakowanie zawiera 30 kapsułek po 0,342 g 
Masa netto: 10,26 g 
 

Kod EAN  5904730411066 
 

Producent: 
 
TREE PHARMA SP. Z O.O.  
UL. STRZESZYŃSKA 33  
60-479 POZNAŃ  
 
 
 


