
Étrend-kiegészítők, vitaminok

ExtaDrops étrend-kiegészítő cseppek
50 ml
B 528-2

Hidegen sajtolt mákolaj, K2- és D3-vitamin tartalmú 
készítmény
A D-vitaminhiány civilizációs megbetegedés, mely szinte minden 
szervrendszerünkre kihat. A K-vitamin részt vesz a normál csontozat 
fenntartásában és a normál véralvadásban. Az ExtraDrops olajos 
cseppekben ennek a 2 vitaminnak a jótékony hatása ötvöződik a 
hidegen sajtolt mákolaj gyógyító erejével. Óriási előnyük olajos 
kivonatok lévén, hogy a szájba csepegtetve azonnal felszívódnak, 
valamint tartalmazzák a telítetlen zsírsavakat is, amelyet az alkoholos, 
illetve a főzési eljárással készített termékek nem.

ÖSSZETEVŐK

A napi adag (10 csepp) tartalmaz:

Megnevezés: Mennyiség: NRV%

Hidegen sajtolt mák (Papaver 
somniferum) termés olaj

0,8 ml n.m.**

K2-vitamin (menakinon-7) 75 mcg 100

D3-vitamin 50 mcg 1000 (2000 NE/
IU)**

* NRV %: A felnőttek számára javasolt napi beviteli referencia érték.
** n.m.: nincs meghatározva

***NE/IU: Nemzetközi egység/International Unit

Alkalmazási javaslat:

- immunvédelem

- csonterősítés

- szív- és érrendszeri betegségek megelőzése

- általános közérzetünk, hangulati egészségünk javítása

   

Ajánlott adagolás:
10 csepp naponta.

Véralvadásgátlót szedők a 
készítményt ne fogyasszák!

A termék mesterséges színe-
zéket nem tartalmaz.



Összetevők lehetséges hatásai

D-vitamin
Hozzájárul a vér normál kalciumszintjének fenntartásához, valamint az immunrendszer nor-
mál működéséhez. Megőrzi csontjaink egészségét, megelőz bizonyos daganatokat, fertőző 
betegségeket. Jó szolgálatot tesz szívünk védelmében és segíthet a 2-es típusú cukorbetegség 
megelőzésében. Növeli az izmok erejét, bizonyos autoimmunbetegségek megelőzésében is 
segít. Ezen kívül javítja a közérzetet, hangulati egészségünkre is jótékony hatással van.

K-vitamin
Részt vesz olyan fehérjék enzimatikus átalakításában, amelyek a csontok anyagcseréjében 
játszanak szerepet, valamint szabályozza a véralvadást.

Hidegen sajtolt mákolaj
Rendszeres fogyasztásával megelőzhető a csontritkulás, sőt a már kialakult csontritkulásos 
megbetegedés esetén javulás érhető el. Magas vastartalma révén rendkívüli jótékony hatású 
lehet vérszegénység esetén. Kifejezetten ajánlott gyermekeknek, várandós kismamáknak, 
szülés előtt álló nőknek, aktív sportolóknak és időseknek. Természetes nyugtató hatású, 
immunerősítő, valamint óvja szívünk egészségét.

TERMÉKKOMBINÁCIÓK

Life Power: Az ExtraDrops és a Life Power együttes használata gyakorlatilag szinte naponta 
generálszervízben részesít bennünket, és életerőt biztosít számunkra. Segít, hogy energikusak 
és kiegyensúlyozottak legyünk.
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