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Biotyna Max 10 mg x 120 tabl (Medfuture)
 

Cena: 35,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 tabl

Postać Tabletki

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancje wypełniające: celuloza i fosforany wapnia, D-biotyna (biotyna), substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów
tłuszczowych i dwutlenek krzemu.

1 tabletka zawiera:

Biotyna - 10000 µg (20000% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
24 g (1 tabletka zawiera 200 mg x 120 tabletek)

Charakterystyka
Suplement diety w postaci tabletek przeznaczony dla osób dorosłych, polecany dla wegetarian i wegan.

Biotyna jest nazywana inaczej witaminą H lub witaminą B7. Jak pozostałe witaminy z grupy B, biotyna odgrywa istotną rolę w
zachowaniu zdrowej skóry, włosów i paznokci.
Biotyna jest związkiem organicznym, który występuje zarówno w tkankach zwierzęcych, jak i roślinnych. Należy do witamin
rozpuszczalnych w wodzie. Jest to koenzym wielu złożonych procesów. Oznacza to, że konkretne enzymy nie mogą prawidłowo
katalizować reakcji, jeżeli w ich otoczeniu nie znajdzie się biotyna. Z tego względu jej niedobór może mieć poważne
konsekwencje dla organizmu.
Biotyna przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego i makroskładników odżywczych oraz
pomaga:

w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych i prawidłowego stanu błon śluzowych
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zachować zdrowe włosy i zdrową skórę.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Spożywać 1 tabletkę dziennie w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Suplement diety przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym i chłodnym miejscu, chronić od światła.

Producent
MedFuture sp. z o.o. Pl. Powstańców Śląskich 16-18, 53-314 Wrocław

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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