
FitBones K2, výživový doplnok
FitBones K2 je výživový doplnok na účinnú starostlivosť o kosti a zuby:
• Vápnik, zinok, fosfor, vitamín D a K sú potrebné na udržanie normálneho stavu kostí.
• Vápnik, horčík a vitamín D podporujú správnu funkciu svalov.
• Vitamín C stimuluje tvorbu kolagénu.
Účinné látky v dvoch tabletách (minimálna odporúčaná denná dávka):
Vápnik 420,0 mg   52% DRVH
Horčík   67,5 mg   18% DRVH
Vitamín K2    75,0 μg 100% DRVH
Vitamín D3      5,0 μg 100% DRVH
Fosfor 207,6 mg   30% DRVH
Bór 300,0 μg          -
Zinok     5,0 mg   50% DRVH
Vitamín E     8,0 mg   67% DRVH
Vitamín C    40,0 mg   50% DRVH
Kolagénny hydrolyzát 302,5 mg           -
*DRVH – denná referenčná výživová hodnota; - nie je stanovená
Zloženie: Hydroxyapatit, kolagénny hydrolyzát, oxid horečnatý, kyselina  

L-askorbová, hydroxypropylmethylcelulóza (stabilizátor), polyvinylpyrolidon 

(stužovadlo), menachinon, glukónan zinočnatý, mastenec (objemové činidlo), 
stearan horečnatý (protihrudkové činidlo), octan DL-alfa tokoferolu, oxid kremičitý 
(protihrudkové činidlo), tetraboritan sodný dekahydrát, cholekalciferol, poťah tablety 
(hydroxypropylmethylcelulóza – stabilizátor, hydroxypropylcelulóza – stabilizátor, 
mastenec - objemové činidlo, farbivá - oxid titaničitý a oxid železa žltý).
Dávkovanie: Deti do 12 rokov 2 tablety denne, ostatní 2 – 4 tablety denne behom 
jedla alebo po jedle zapiť dostatočným množstvom tekutiny.
Obsah: 120 tabliet Hmotnosť obsahu: 114 g
Upozornenie: Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. 
Prípravok sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej stravy. Neužívať v prípade 
precitlivenosti na niektorú zo zložiek. Nie je vhodné pre deti do 3 rokov. 
Dávkovanie pre tehotné a dojčiace ženy konzultujte s lekárom alebo lekárnikom. 
Skladovanie: Skladujte v suchu a na tmavom mieste pri teplote 15 – 25 °C. 
Uchovávať mimo dosahu malých detí! Výrobca: Helvetia Direct Marketing s.r.o., 
Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10, Česká republika.
Kontakt: Helvetia Apotheke, P. O. Box 361, 830 00 Bratislava.
                 Tel.: 02/32 777 788, www.helvetia.sk
Číslo šarže/Minimálna trvanlivosť do: dátumu uvedeného v bielom rámčeku.
Verzia: FBK/02                   SK 487 M


