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NOW Foods B-100 Kompleks witamin B x 100 kaps
 

Cena: 78,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 kaps

Postać Kapsułki

Producent NOW FOODS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, amid kwasu nikotynowego, chlorowodorek pirydoksyny, kwas pteroilomonoglutaminowy,
cyjanokobalamina, D-biotyna, D-pantotenian wapnia, kwas para-aminobenzoesowy, diwinian choliny, inozytol, celuloza (kapsułka),
celuloza sproszkowana (wypełniacz), sole magnezowe kw. tłuszczowych (pochodzenia roślinnego) (subst. przeciwzbrylająca),
krzemionka (subst. przeciwzbrylająca).

Zalecana do spożycia maksymalna dzienna porcja (1 kapsułka):

Tiamina (z chlorowodorku tiaminy) (witamina B-1) - 100 mg (9090 % RWS)
Ryboflawina (witamina B-2) - 100 mg (7140 % RWS)
Niacyna (w postaci nikotynamidu) (witamina B-3) - 100 mg (625 % RWS)
Witamina B-6 (z chlorowodorku pirydoksyny) - 100 mg (7140 % RWS)
Foliany (kwas foliowy) - 400 µg (200 % RWS)
Witamina B-12 (w postaci cyjanokobalaminy) - 100 µg (4000 % RWS)
 Biotyna - 100 µg (200 % RWS)
Kwas pantotenowy (witamina B-5) - 100 mg (1660 % RWS)
Cholina (z diwinianu choliny) - 10 mg*
 Inozytol - 10 mg *
PABA - 10 mg *

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 100 kapsułek wegetariańskich
Masa netto: 150 g
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Charakterystyka
Kapsułki B-100 dostarczają kompletny zestaw witamin grupy B oraz cholinę i inozytol. Witaminy z grupy B są rozpuszczalne w wodzie i z
wyjątkiem witaminy B12 w ograniczonym stopniu są magazynowane w organizmie, a zatem wymagają codziennego uzupełniania.
Witamina B-12 jest magazynowana w wątrobie i wszystkie jej źródła w diecie są pochodzenia zwierzęcego (mięso i produkty mleczne),
więc jej suplementacja może być szczególne istotna dla wegetarian.
Witaminy z grupy B:

przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny
pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
pomagają w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek
przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży, karmiące oraz osoby przyjmujące leki lub będące w stanie
chorobowym powinny skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Jako suplement diety przyjmować jedną tabletkę dziennie, przy posiłku.

Przechowywanie
Po otwarciu przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i chłodnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
NOW Foods , Bloomingdale, IL 60108, USA
Wyłączny dystrybutor w Polsce:
PRO NATURA S.J., ul.Gen. Okulickiego 133D, Szczecin

Ważne informacje
W procesie produkcji nie użyto alergenów i składników: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jaj, ryb, skorupiaków oraz orzechów drzew.
Wyprodukowano w zakładzie stosującym zasady dobrej praktyki wytwarzania (GMP), w którym przetwarza się składniki innych
preparatów zawierające te alergeny.

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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