
Handige dosering met behulp van pipet

Vitamine K2 ondersteunt de botten en de 
bloedstolling

Vitamine K2 (MK-7)

Vitamine K2
gemaakt uit de
moleculen
van rozenblaadjes

Vrij van soja
allergenen

De olie bestaat uit
MCT olie, en is neutraal
van smaak

Inhoud 20 ml, voor 500 druppels

Bij een dagdosering van
4 druppels per dag,
is de inhoud genoeg
voor 4 maanden

U W V I TA M I N E K2 
S P E C I A L I S T

K2 Medical Care U.G.
Gartenstraße 19 • 49744 Geeste, Duitsland

Tel. 00495907 9494-582
info@k2-medicalcare.nl
www.k2-medicalcare.nl  

Productie en distributie door:

De olie kan op een theelepel gedoseerd worden 
en direct ingenomen worden of bijvoorbeeld 
op een stukje brood, of door het eten gedaan 
worden. De olie wordt goed opgenomen bij een 
vet bevattende maaltijd

Gebruik: 

Kinderen van 3 t/m 10 jaar 1 druppel per dag

Kinderen vanaf 11 jaar en volwassenen 
1 druppel per 20 kilo lichaamsgewicht

Dit voedingssupplement is niet geschikt voor
kinderen tot 3 jaar

De dosering per dag, afhankelijk van 
het lichaamsgewicht

100 microgram vitamine K2 per druppel
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K2 Mono Forte Olie, de ideale suppletie voor
vitamine D3 consumenten: vitamine D3 draagt bij
aan de opname van calcium uit de voeding en
daarna  draagt K2 bij aan de opname van het
calcium in de botten

Vitamine K draagt bij aan een goed verloop van 
de bloedstolling

Wat is de functie van vitamine K2?

Vitamine K2 is goed 
voor het skelet

Vitamine K2 niet nemen als u
antistollingsmedicijnen van het
coumarinetype gebruikt, en u hiervoor 
gebruik maakt van de trombose dienst

Heeft u een
vitamine K2 tekort?

De K2 Control geeft
een indruk van de
elasticiteit van uw
bloedvaten

De meting is geen diagnose

Laat hier een screening van de kleine bloedvaten 
uitvoeren

De meting met de K2 Control is gratis, pijnloos en 
duurt maar drie minuten

Vraag hier naar de meting wij helpen u graag

Samenstelling per druppel % RI = 
referentiewaarde 
inname
volwassenen

Vitamine K2 (MK7) 100 mcg 133 %

Aanbevolen dosering 

  1 tot 7 druppels per dag,
 afhankelijk van het lichaamsgewicht

  Aanbevolen dosering is 5 microgram K2 per kilo  
 lichaamsgewicht
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