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Cefavit B12 x 60 tabl do żucia
 

Cena: 40,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent CEFAK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
skrobia (bezglutenowa), substancje wypełniające: mannitol i celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, metylokobalamina, cyjanokobalamina, naturalny aromat malinowy

1 tabletka zawiera:

Witamina B12 - 400 µg (16 000% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
21 g (60 tabletek do żucia)

Charakterystyka
Cefavit B12 zawiera bioaktywną metylokobalaminę wchłanianą bezpośrednio przez błonę śluzową jamy ustnej. Witamina B12
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, a także prawidłowego metabolizmu homocysteiny oraz
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Pomaga także w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i utrzymaniu
prawidłowych funkcji psychologicznych. Witamina B12 pomaga również w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz
prawidłowej produkcji czerwonych krwinek.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią
powinny przed spożyciem skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 1 tabletka dziennie. Rozgryźć i żuć tabletkę aż do całkowitego jej rozpuszczenia. Tabletkę
należy przyjąć między posiłkami.
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Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed światłem. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Cefak KG
OstbahnofstraBe 15
D-87437 Kempten
Niemcy

Dystrybutor:
APC Instytut Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146 C
02-305 Warszawa

Ważne informacje
100% wegański. Nie zawiera: laktozy, fruktozy, alergenów, żelatyny, barwników, drożdży. Produkt bezglutenowy.

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

