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B12 Balance 250 µg x 60 tabl (Walmark)
 

Cena: 31,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancje przeciwzbrylające: celuloza, dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; substancja wypełniająca: węglan
wapnia; cyjanokobalamina, substancja glazurująca: szelak; barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza, błękit brylantowy
FCF; stabilizatory: karboksymetyloceluloza, poliwinylopirolidon; regulator kwasowości: wodorowęglan amonu; średniołańcuchowe
trójglicerydy

1 tabletka zawiera:

Witamina B12 - 250 µg (10 000% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
13,8 g

Charakterystyka
Witamina B12 występuje naturalnie w żywności pochodzenia zwierzęcego, dlatego jej suplementacja zalecana jest wegetarianom, a
także osobom starszym i z problemami z wchłanianiem witaminy B12.
Witamina B12:

przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia co korzystnie wpływa na witalność organizmu
wspomaga utrzymanie zdrowia układu nerwowego
istotna dla prawidłowego tworzenia czerwonych krwinek
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
1 tabletka dziennie, popić płynem.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

Producent
Walmark a.s.
Oldrichovice 44,
739 61 Trinec, Czechy
Dystrybutor:
WALMARK Sp. z o. o.
ul. Teatralna 9,
41-200 Sosnowiec

Ważne informacje
Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

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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