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ForMeds Bicaps B Complex x 120 kaps
 

Cena: 75,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 kaps

Postać Tabletki

Producent FORMEDS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
cholina (wodorocytrynian choliny), pullulan (otoczka kapsułki), inulina (korzeń cykorii), witamina B1 (monoazotan tiaminy), kwas
pantotenowy (D-pantotenian wapnia), inozytol, PABA (kwas para-aminobenzoesowy), witamina B2 (ryboflawina), niacyna (amid kwasu
nikotynowego, kwas nikotynowy), witamina B6 (P-5-P 5’-fosforan pirydoksalu), folian (L-metylofolian wapnia), biotyna (D-biotyna),
witamina B12 (metylokobalamina).

2 kapsułki zawierają:

Inulina – 120 mg*
Witamina B1 – 50 mg (4 545%RWS)
Witamina B2 – 40 mg (2 857%RWS)
Niacyna (mg NE) (B3) – 50 mg (312%RWS)
Cholina (B4) – 50 mg*
Kwas pantotenowy (B5) – 50 mg (833%RWS)
Witamina B6 – 18 mg (1 286 %RWS)
Biotyna (B7) – 500 µg (1 000 %RWS)
Inozytol – 50 mg*
Folian (B9) - 500 µg (250%RWS)
PABA (B10) – 50 mg*
Witamina B12 – 100 µg (4 000%RWS)

NE – ekwiwalent niacyny
RWS: Referencyjna Wartość Spożycia
*Brak Referencyjnej Wartości Spożywczej

Masa netto
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120 kapsułek ( 34,28 g)

Charakterystyka

Witaminy B1, B2, B6, B12, niacyna, biotyna pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
Witaminy B2, B6, B12, niacyna, kwas pantotenowy, folian pomagają zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia.
Witaminy B6, B12, folian wspomagają funkcjonowanie układu odpornościowego.
Witaminy B6, B12, cholina, folian pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny.
Witaminy B2, B6, B12 pomagają w produkcji czerwonych krwinek.
Witamina B1 pomaga w prawidowym funkcjonowaniu serca.
Cholina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby.
Biotyna pomaga zachować zdrową skórę i włosy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Spożyć 2 kapsułki 1 raz dziennie w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Producent
FORMEDS SP. Z O.O.
ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań

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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