
FitBones K2, doplněk stravy 
 

Charakteristika: FitBones K2 je doplněk stravy pro účinnou péči o kosti a zuby: 
• Vápník, zinek, fosfor, vitamin D a K jsou potřebné k udržení normálního stavu kostí. 
• Vápník, hořčík a vitamin D podporují správnou funkci svalů. 
• Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu. 
Účinné látky ve dvou tabletách (minimální doporučená denní dávka): 
Vápník   420,0 mg    52% DRHP 
Hořčík     67,5 mg    18% DRHP 
Vitamin K2     75,0 μg  100% DRHP 
Vitamin D3       5,0 μg  100% DRHP 
Fosfor  207,6 mg   30% DRHP 
Bór  300,0 μg          - 
Zinek       5,0 mg    50% DRHP 
Vitamin E       8,0 mg    67% DRHP 
Vitamin C     40,0 mg    50% DRHP 
Kolagenní hydrolyzát 302,5 mg           - 
*DRHP - denní referenční hodnota příjmu, - není stanovena 

Složení: Hydroxyapatit, kolagenní hydrolyzát, oxid hořečnatý, menachinon, 
hydroxypropylmethylcelulóza (stabilizátor), kyselina askorbová, 
polyvinylpyrolidon (zpevňující látka), glukonát zinečnatý, talek (plnidlo), stearan 
hořečnatý (protispékavá látka), DL-alfa tokoferyl acetát, oxid křemičitý 
(protispékavá látka), tetraboritan sodný dekahydrát, cholekalciferol, potah tablety 
(hydroxypropylmethylcelulóza – stabilizátor, hydroxypropylcelulóza – stabilizátor, 
talek - plnidlo, barviva - oxid titaničitý a oxid železa žlutý). 
Dávkování: Děti do 12 let 2 tablety, ostatní 2-4 tablety denně během jídla nebo po 
jídle zapít dostatečným množstvím tekutiny.  
Obsah: 120 tablet          Hmotnost obsahu: 120 g +/- 5 % 
Upozornění: Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Přípravek není určen jako 
náhrada pestré stravy. Neužívat v případě přecitlivělosti na některou ze složek. 
Není vhodné pro děti do 3 let. Dávkování pro těhotné a kojící ženy konzultujte  
s lékařem nebo lékarníkem. 
Skladování: Skladujte v suchu a temnu při teplotě 15 – 25 °C. Ukládat mimo 
dosah dětí!                  Výrobce: Helvetia Direct Marketing s.r.o.,  

                 Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10, Česká republika. 
Kontakt pro zákazníky: Helvetia Apotheke, PO BOX 86, 102 00 Praha 102.  

                  Tel.: 234 099 888, www.helvetia.cz 
Číslo šarže/Minimální trvanlivost do: data uvedeného v bílém rámečku. 
Verze: FBK/01    CZ 487 


