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Názov výrobku:  D3+K2 Vitamins 

PN: Vit024  V015.17IT16032017 

Forma:  Tableta Ø 9,5mm, 350 mg 

Príchute: - 

Balenie: Doza 150 ml , 200 tabs, 70 g   

Kategória: Výživový doplnok 

Základné informácie: 

VViittaammiinn  DD  pprriissppiieevvaa::  

••  kk  sspprráávvnneemmuu  ffuunnggoovvaanniiuu  iimmuunniittnnééhhoo  ssyyssttéémmuu  

••  kk  sspprráávvnneemmuu  vvssttrreebbáávvaanniiuu  vvááppnniikkaa  aa  ffoossffoorruu  

••  kk  nnoorrmmáállnneejj  hhllaaddiinnee  vvááppnniikkaa  vv  kkrrvvii  

••  kk  uuddrržžaanniiuu  zzddrraavvýýcchh  kkoossttíí  

VViittaammiinn  KK  pprriissppiieevvaa  kk  uuddrržžaanniiuu  zzddrraavvýýcchh  kkoossttíí..  
 
Odporúčaná denná dávka: 1 tableta, podľa možností užívať s odstupom 
času od požitia mlieka, mliečnych výrobkov a vápnikom fortifikovaných 
preparátov. 

Upozornenie: 
Výživový doplnok nie je náhradou rozmanitej stravy.Odporučená denná 
dávka nesmie byť prekročená. Uskladňujte na suchom a chladom mieste 
mimo dosahumalých detí..Nevhodné pre deti. 

Zloženie : 
iinnuullíínn,,  šškkrroobb,,  mmiikkrrookkrryyššttaalliicckkáá  cceelluullóózzaa,,  MMCCTT  oolleejj,,  pprroottiihhrruuddkkuujjúúccaa  llááttkkaa  

hhoorreeččnnaattéé  ssoollii  ppoottrraavviinnoovvýýcchh  mmaassttnnýýcchh  kkyysseellíínn,,  cchhoolleeccaallcciiffeerrooll,,  

mmeennaacchhiinnóónn  MMKK--77 

Minimálne trvanlivosť: 2 roky – v chlade a suchu.  

 

 

Ťažke kovy:  

Pb – olovo < 3.0 mg/kg 

Cd - Cadmium < 1.0 mg/kg 

Hg - ortuť < 0.1 mg/kg 

 
Mikrobiologia: n c m M 

Koliformné bakterie 5 0 0b - 

Plesne 5 2 0b 5.102 

Salmonella sp. 5 0 0/25 - 
n  – počet vzoriek určených na mikrobiologické vyštrenie ( rozsah výberu ) 

m – je množstvo MO , ktoré sa pripúšťa v rozsahu výberu (n) 

M – medzná hodnota počtu mikroorganizmov v ustanovenom množstve vzoriek , ktorý sa ešte pripúšťa, ale len v počte , ktoré je menšie ako 

( c ) alebo sa rovná ( c ) 

c – je počet vzoriek z rozsahu výberu (n), v ktorom sa pripúšťa a najviac medzná hodnota (M), pričom platí, že vo vzorkách v počte (n) 

minus (c) môže byť najviac hodnota (m). 

 

 

NRV= Referenčná výživová hodnota 
Mikrobiologické požiadavky podľa – podľa Prílohy č.15 a 31 , k štvrtej hlave druhej časti Potravinového kódexu SR Výnosu MP SR a MZ 

SR č.06267/2006 SL . 

Fyzikálno chemické parametre podľa  Nariadenia Komisie (ES)č.1881/2006,ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých 

kontaminantov v potravinách a Nariadenie Komisie(EU) č.488/2014 , ktorým sa menia maximálne hodnoty obsahu kadmia v potravinách

  
 

 

Výživové údaje : 1 tableta ( 350 mg) NRV / 10g 

Vitamíny   

Vitamín D3 20  µg/ 800IE   400% 

Vitamin K2 15  µg 20% 
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