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MyVita Witamina B-Complex 30 ml
 

Cena: 35,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Krople

Producent MYVITA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
nośnik: glicerol (roślinny), woda oczyszczona, amid kwasu nikotynowego Quali®- B, D-pantotenian wapnia Quali®- B, chlorowodorek
pirydoksyny Quali®- B, ryboflawina Quali®- B, chlorowodorek tiaminy Quali®- B, sól glukozaminowa kwasu
(6S)-5-metylotetrahydrofoliowego Quatrefolic ®, metylokobalamina MecobalActive ® .

Dzienna porcja zawiera:

Niacyna (B3) 16 mg (100% RWS)
Kwas pantotenowy (B5) 6 mg (100% RWS)
Ryboflawina (B2) 1,4 mg (100% RWS)
Witamina B6 1,4 mg (100% RWS)
Tiamina (B1) 1,1 mg (100% RWS)
Kwas foliowy (B9) 50 mcg (25% RWS)
Witamina B12 2,5 mcg (100% RWS)

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
30 ml (1 opakowanie to 100 dziennych porcji)

Charakterystyka

Witamina B1 (Tiamina):
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca
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Witamina B2 (Ryboflawina):
odgrywa ważną rolę w procesach przemiany materii
jest niezbędna w trakcie tworzenia czerwonych krwinek
wspomaga układ nerwowy i odpornościowy

Witamina B3 (Niacyna):
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i prawidłowych funkcji psychologicznych
pomaga zachować zdrową skórę

Witamina B5 (Kwas pantotenowy):
jest ważna w procesie metabolizmu energetycznego
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia
wspomaga sprawność umysłową

Witamina B6:
wpływa pozytywnie na prawidłową pracę układu nerwowego i odpornościowego
bierze udział w metabolizmie białka, glikogenu i homocysteiny
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia

Kwas foliowy:
pomaga w prawidłowej produkcji krwi
wspiera układ nerwowy i odpornościowy
zmniejsza uczucia zmęczenia i znużenia

Witamina B12:
pomaga w produkcji czerwonych krwinek
wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu homocysteiny
wspiera układ nerwowy i odpornościowy

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
4 krople dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
MyVita sp.j.
ul. Nowodworska 17
59-220 Legnica

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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