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Naturell Witamina B Complex Forte x 40 tabl
 

Cena: 13,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 tabl

Postać Tabletki

Producent NATURELL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład

substancje wypełniające: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy; niacyna (amid kwasu
nikotynowego), substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B12
(cyjanokobalamina), biotyna (D-biotyna), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny),
witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), substancje glazurujące: dwutlenek krzemu,
hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu); barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i
wodorotlenki żelaza; substancja glazurująca: glikol polietylenowy.

1 tabletka zawiera:

niacyna - 60 mg ekwiwalentu niacyny (375% RWS)
kwas pantotenowy - 18 mg (300% RWS)
ryboflawina (witamina B2) - 4,2 mg (300% RWS)
witamina B6 - 4,2 mg (300% RWS)
tiamina (witamina B1) - 3,3 mg (300% RWS)
kwas foliowy - 600 µg (300% RWS)
biotyna - 150 µg (300% RWS)
witamina B12 - 7,5 µg (300% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto

Zawartość: 40 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)
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Charakterystyka

Witaminy z grupy B to substancje rozpuszczalne w wodzie, które za wyjątkiem witaminy B12 nie są magazynowane w organizmie i
muszą być dostarczane z pożywieniem każdego dnia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące stosowanie preparatu powinny skonsultować z
lekarzem. Nie stosować łącznie z innymi preparatami zawierającymi witaminy z grupy B.

Stosowanie

Dorośli 1 tabletka dziennie.

Przechowywanie

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

Producent

Wyprodukowano przez Naturell AB, Szwecja dla:
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa

Ważne informacje

Może zawierać śladowe ilości skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych.
Preparat nie zawiera laktozy.

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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