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Witamina B Complex, 60 tabletek
 

Cena: 2,48 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 szt.

Postać tabl.

Producent VITADIET SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Witamina B Complex – suplement diety.
  Niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina B1, Witamina B2 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego
  Niacyna, witamina B6, Witamina B1, Witamina B2 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
  Niacyna, witamina B1, witamina B12, witamina B6, witamina B2, kwas foliowy pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych
  Niacyna, kwas pantotenowy, witamina B12, witamina B6, witamina B2, kwas foliowy przyczyniają się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia
  Niacyna, witamina B2 pomagają w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych
  Niacyna, witamina B2 pomagają zachować zdrową skórę
  Witamina B12, kwas foliowy, witamina B6, witamina B2 pomagają w prawidłowej produkcji i utrzymaniu prawidłowego stanu
czerwonych krwinek
  Witamina B12 i kwas foliowy odgrywają rolę w procesie podziału komórek
  Witamina B6 i B12 pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny
  Witamina B12 i kwas foliowy pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
  Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu
  Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej
  Witamina B6 pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny
  Tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca
  Ryboflawina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza
  Ryboflawina pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia
  Ryboflawina pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
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Składniki:

substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna (żel celulozowy), amid kwasu nikotynowego (niacyna), skrobia kukurydziana, D-
pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), cyjanokobalamina (witamina B12), substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina, monoazotan tiaminy (tiamina), substancja przeciwzbrylająca –
dwutlenek krzemu, kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), D-biotyna (biotyna).

Składniki aktywne w porcji dziennej:

Witaminy Zawartość w 1 tabletce RWS* w 1 tabletce
Tiamina (witamina B1) 1,1 mg 100%
Ryboflawina (witamina B2) 1,4 mg 100%
Niacyna 16 mg  100%
Witamina B6 1,4 mg 100%
Kwas foliowy 100 μg 50%
Witamina B12 2 μg 80%
Kwas pantotenowy 2,7 mg 40%

* RWS - referencyjne wartości spożycia
mg ekwiwalentu niacyny

Sposób użycia:

Zaleca się stosować 1 tabletkę dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być
stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią oraz
osób z indywidualnym brakiem tolerancji na którykolwiek ze składników preparatu. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy
stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Sposób przechowywania:

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem. Preparat powinien być przechowywany w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent:

VITADIET
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