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SOLGAR Witamina B-kompleks 50kaps.
 

Cena: 53,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 kaps.

Postać kaps.

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
OPIS PRODUKTU

Formuła witamin z grupy B o wysokiej potencji. Naukowo opracowany zestaw do skutecznej suplementacji witamin z grupy B. Zawiera
również inozytol i cholinę, substancje o charakterze parawitamin. Specjalna baza roślinna pomaga w przyswajaniu i dystrybucji
składników preparatu w organizmie. Bardzo wygodny sposób stosowania – 1 kapsułka dziennie. Opakowanie zapewnia skuteczną i
odczuwalną suplementację diety w cały kompleks witamin z grupy B przez prawie 2 miesiące (50 dni).

SKŁAD

Każda kapsułka zawiera:

Inozytol...........................................................................................50 mg

Kwas pantotenowy........................................................................50 mg

(D-pantotenian wapnia)

Niacyna............................................................................................50 mg

(witamina B3, jako amid kwasu nikotynowego)

Ryboflawina.....................................................................................50 mg
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(witamina B2)

Tiamina............................................................................................50 mg

(witamina B1 jako monoazotan tiaminy)

Witamina B6.....................................................................................50 mg

(chlorowodorek pirydoksyny *)

Cholina.............................................................................................21 mg

(jako dwuwinian)

Baza roślinna...................................................................................3.5 mg

(sproszkowane: alfalfa, wyciąg z aceroli, pietruszka, dzika róża, rukiew wodna, krasnorosty)

Kwas foliowy......................................................................................400 µg

Biotyna...............................................................................................50 µg

Witamina B12.....................................................................................50 µg

(cyjanokobalaminy)

* przyjmowanie takiej ilości witaminy B6 przez długi czas może powodować łagodne odczucie mrowienia i zdrętwienia

SPOSÓB UŻYCIA

Najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować według wskazań lekarza. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu
dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

DAWKOWANIE

1 kapsułka dziennie

OPAKOWANIE

50 kapsułek
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KURACJA

50 dni

INFORMACJE DODATKOWE

Naturalne substancje pomocnicze

Otoczka kapsułki roślinnej (hydroksypropylometyloceluloza)

Substancja Wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna

Substancje Przecwizbrylające: roślinny stearynian magnezu, dwutlenek krzemu

Informacja alergiczna

Produkt nie zawiera: cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych
substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących. Odpowiedni dla wegetarian.
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