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NATURELL Vitamina B Complex Forte tabl. 40
 

Cena: 13,48 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 tabl.

Postać tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Witamina B to w rzeczywistości grupa substancji rozpuszczalnych w wodzie, które za wyjątkiem witaminy B12 nie są magazynowane w
organizmie i muszą być dostarczane z pożywieniem każdego dnia. Jak uzupełnić witaminę B? Substancje z tej grupy możemy znaleźć w
produktach zbożowych, mięsie, jajach, rybach, mleku, roślinach strączkowych oraz w świeżych warzywach. Witaminy z grupy B ulegają
jednak łatwo zniszczeniu bądź wypłukaniu podczas przechowywania oraz procesów obróbki żywności, dlatego powinniśmy zwrócić
szczególną uwagę na to, czy nasza dieta zawiera je w wystarczającej ilości.

Właściwości witamin B:
witaminy B6, B12, biotyna, kwas foliowy, niacyna, tiamina (witamina B1) - wspomagają utrzymanie prawidłowych funkcji
psychologicznych

witaminy B6, B12, kwas foliowy, kwas pantotenowy, niacyna, ryboflawina (witamina B2) – przyczyniają się do tego, by zmniejszyć
uczucie zmęczenia

kwas pantotenowy - wspomaga utrzymanie sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie

Na co witamina B pomaga? Preparat Naturell Witamina B Complex Forte zalecany jest w okresach intensywnego wysiłku
intelektualnego, psychicznego i fizycznego.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:
Dorośli - 1 tabletka dziennie

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia - dzienna ilość witaminy B nie powinna być przekraczana. Suplement diety nie
może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są
podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

OGRANICZENIA STOSOWANIA: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i karmiące stosowanie preparatu
powinny skonsultować z lekarzem. Nie stosować łącznie z innymi preparatami zawierającymi witaminy z grupy B.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA: Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w suchym
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miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Skład:
substancje wypełniające: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), celuloza mikrokrystaliczna; niacyna (amid kwasu nikotynowego),
substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), biotyna (D-biotyna), kwas
foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B1 (monoazotan tiaminy), ryboflawina,
substancje glazurujące: dwutlenek krzemu, hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian
magnezu); witamina B12 (metylokobalamina), barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza; substancja glazurująca: glikol
polietylenowy.

Może zawierać ryby i ich produkty pochodne.
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