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OLIMP, B12 Forte Bio-Complex, 30 kapsułek
 

Cena: 19,32 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

B12 FORTE bio–complex to suplement diety zawierający wysoką dawkę witaminę B12, uzupełniony kompozycją korzystnie działających
na układ krwiotwórczy witamin i składników mineralnych, w tym wysoko przyswajalnych chelatów aminokwasowych wapnia i żelaza.
Witaminy B12, B6 i kwas foliowy pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Homocysteina jest czynnikiem
determinującym stan układu sercowo-naczyniowego. Kwas foliowy pomaga w prawidłowej produkcji krwi a wapń przyczynia się do jej
prawidłowego krzepnięcia. Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny. Witamina E pomaga w ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym.

Skład:
Witamina B12 - 500 µg (20 000%*)
Witamina B6 - 3 mg (214%*)
Kwas foliowy - 400 µg (200%*)
Witamina E - 10 mg (83,3% )
Wapń (z chelatu aminokwasowego wapnia Albion® i węglanu wapnia) - 120 mg (15%*)
Żelazo (z chelatu aminokwasowego żelaza Ferrochel®) - 7 mg (50%*)

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki: węglan wapnia, diglicynian wapnia (chelat aminokwasowy wapnia Albion® TRAACS®), cyjanokobalamina – wit.B12, celuloza
mikrokrystaliczna – substancja wypełniająca, diglicynian żelaza (chelat aminokwasowy żelaza Ferrochel®, TRAACS®), octan DL-α-
tokoferylu - wit. E, stearynian magnezu – substancja przeciwzbrylająca, chlorowodorek pirydoksyny – wit.B6, kwas
pteroilomonoglutaminowy - folian, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwnik: E 171).

Preparat przeznaczony: 
Dla osób dorosłych jako suplement uzupełniający dietę w witaminę B12 pomagającą w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu
homocysteiny, a także sprzyjający prawidłowemu funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego, krwionośnego i nerwowego.
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Dawkowanie:
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka dziennie w trakcie lub bezpośrednio po posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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