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Avitale Witamina B12 30 ml
 

Cena: 45,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Krople

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Woda oczyszczona, witamina B12 (metylokobalamina)

1 porcja zawiera:

Witamina B12 (Metylokobalamina): 200 µg (*8000% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 ml

Charakterystyka
Witamina B12:

bierze udział w prawidłowym metabolizmie homocysteiny
bierze udział w produkcji prawidłowych krwinek czerwonych i podziałach komórek
wspomaga proces tworzenia się czerwonych krwinek, które transportują tlen do wszystkich komórek organizmu
wspomaga pracę systemu nerwowego, prawidłową syntezę DNA i RNA oraz przekaźników nerwowych
wspomaga utrzymanie prawidłowej gospodarki węglowodanowej, tłuszczowej, białkowej oraz wytwarzania
kwasów nukleinowych (DNA)

Witamina B12:

przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego
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przyczynia się do prawidłowego przebiegu procesów uzyskiwania energii
przyczynia się do poprawy koncentracji
ułatwia proces uczenia się i zapamiętywania

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 1 do 5 porcji dziennie w trakcie
posiłku. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym miejscu.

Producent
MedicaLine
Ostrówiec 150
05-480 Karczew

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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