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Laboratoria Polfa Łódź B-complex x 50 tabl
 

Cena: 8,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent POLFA ŁÓDŹ

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Laboratoria Polfa Łódź B-complex w postaci tabletek jest produktem, który może być stosowany przez młodzież oraz
pacjentów dorosłych. Na co jest Laboratoria Polfa Łódź B-complex? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie
codziennej podaży witamin z grupy B, a tym samym ułatwienie pokrycia zapotrzebowania organizmu na te składniki oraz jednocześnie
przeciwdziałanie ich niedoborom oraz skutkom wspomnianych niedoborów. W składzie suplementu diety znajduje się aż 8 różnych
witamin z grupy B w optymalnie dostosowanych dawkach, które między innymi wspomagają pracę serca oraz przyczyniają się do
redukcji uczucia zmęczenia, a oprócz tego wspomagają kondycję zdrowotną skóry i włosów.

W opakowaniu znajduje się 50 tabletek Laboratoria Polfa Łódź B-complex. W skład 1 tabletki suplementu diety wchodzi 1,1 mg (100%
RWS) tiaminy oraz 1,4 mg (100% RWS) ryboflawiny, a także 1,4 mg (100% RWS) witaminy B6 i 2,5 µg (100% RWS) witaminy B12, a
oprócz tego 16 mg (100% RWS) niacyny i 6 mg (100% RWS kwasu pantotenowego, a dodatkowo 200 µg (100% RWS) kwasu foliowego i
50 µg (100% RWS) biotyny. W składzie suplementu diety znajdują się również substancje pomocnicze, w tym fosforan diwapniowy i
celuloza mikrokrystaliczna, maltodekstryna, poliwinylopolipirolidon, cytrynian trisodowy i kwas cytrynowy, a także sole magnezowe
kwasów tłuszczowych oraz dwutlenek krzemu. Suplement diety Laboratoria Polfa Łódź B-complex powinien być stosowany przez
pacjenta zgodnie z zaleceniami producenta i w określonych przez niego dawkach. Zalecane dawkowanie Laboratoria Polfa Łódź B-
complex to 1 tabletka dziennie i nie należy tej dawki przekraczać. Każdorazowo zaleca się połknięcie tabletki suplementu diety w całości,
nie rozgryzając jej wcześniej i popijając odpowiednią ilością wody. Jedno opakowanie prawidłowo przyjmowanego suplementu diety
powinno wystarczyć na około 1,5 miesiąca suplementacji (50 dni).

Suplement diety Laboratoria Polfa Łódź B-complex ma przeciwwskazania, więc nie każdy powinien z niego korzystać. Preparat nie
powinien być stosowany w przypadku uczulenia na którykolwiek z jego składników. Jeśli natomiast pacjentka spodziewa się dziecka lub
karmi piersią, powinna skonsultować się indywidualnie z lekarzem w kwestii zasadności i bezpieczeństwa stosowania preparatu w
swoim przypadku. Suplement diety nie powinien być też podawany dzieciom, gdyż przeznaczony jest wyłącznie dla pacjentów dorosłych
i młodzieży.

Laboratoria Polfa Łódź B-complex jest suplementem diety, więc nie może zastąpić zbilansowanych posiłków i prowadzenia zdrowego
trybu życia – nie należy zatem traktować go jako ich zamiennika. Nie można przyjmować większych dawek suplementu diety
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Laboratoria Polfa Łódź B-complex od wskazanych przez producenta. Należy również dopilnować prawidłowego sposobu
przechowywania produktu, w tym w szczególności jego zabezpieczenia, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci. Suplement diety
należy przechowywać w temperaturze pokojowej, chroniąc go przed działaniem światła i wilgoci.

Składniki
substancja wypełniająca: fosforan diwapniowy, substancja wypełniająca: celuloza (celuloza mikrokrystaliczna), niacyna (amid kwasu
nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), maltodekstryna, biotyna (D-biotyna), kwas foliowy (kwas
pteroilomonoglutaminowy), stabilizator: poliwinylopolipirolidon, witamina B12 0,1% (cyjanokobalamina, maltodekstryna, regulator
kwasowości: cytrynian trisodowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2
(ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian
magnezu), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

1 tabletka zawiera:

Tiamina 1,1 mg (100% RWS)
Ryboflawina 1,4 mg (100% RWS)
Witamina B6 1,4 mg (100% RWS)
Witamina B 12 - 2,5 µg (100% RWS)
Niacyna 16 mg (100% RWS)
Kwas pantotenowy 6 mg (100% RWS)
Kwas foliowy 200 µg (100% RWS)
Biotyna 50 µg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Opakowanie zawiera 50 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Produkt stanowi uzupełnienie codziennej diety w witaminy z grupy B.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem
powinny zasięgnąć porady lekarza.

Stosowanie
Zaleca się stosowanie 1 tabletki dziennie. Produkt przeznaczony jest dla młodzieży i osób dorosłych. Tabletkę należy połknąć bez
rozgryzania i popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła i wilgoci.

Producent
Podmiot odpowiedzialny:
Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.
ul. Aleje Jerozolimskie 142B,
02-305 Warszawa

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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