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Humavit Witaminy z grupy B x 250 tabl
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 tabl

Postać Tabletki

Producent GOLDSTUDIO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Humavit N, zawiera sproszkowane drożdże piwowarskie, witaminy B₃ i B₆. Witaminy B₃ i B₆ pomagają w utrzymaniu prawidłowego
funkcjonowania układu nerwowego, zmniejszeniu stresu, poprawie zdrowia psychicznego i wigoru oraz zwiększenia wydajności podczas
intensywnej pracy umysłowej. Witamina B₃ odgrywa ważną rolę w utrzymaniu zdrowej skóry i leczeniu trądziku. Witamina B₆ pomaga w
prawidłowej produkcji czerwonych krwinek oraz funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Cechy

kompozycje witamin i ziół prosto z natury

Składniki
drożdże piwowarskie (Saccharomyces cerevisiae), substancja wiążąca: skrobia ziemniaczana, stabilizator: fosforan triwapniowy, forma
chemiczna witaminy B₃: amid kwasu nikotynowego, forma chemiczna witaminy B₆: chlorowodorek pirydoksyny

Wartości odżywcze Zawartość składników wykazujących efekt fizjologiczny w
dziennej porcji produktu - 4 tabletki:

Drożdże piwne (Saccharomyces cerevisiae) 1200 mg
Witamina B₃ (niacyna) 2,88 mg (18,0 - % RWS)
Witamina B₆ (pirydoksyna) 0,32 mg (22,8 - % RWS)
(*RWS - referencyjna wartość spożycia)

Stosowanie
Zalecane spożycie: 2 razy dziennie po 2 tabletki w trakcie lub po posiłku, popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Przeciwwskazania
Uwaga: Produkt przeznaczony dla dorosłych. Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i w okresie karmienia. Suplement diety nie może
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być stosowany jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz nie zastąpi zdrowego trybu życia. Przechowywać w suchym
miejscu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
GOLDSTUDIO Adam Rudziński

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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