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NOW Foods B-50 x 250 kaps
 

Cena: 109,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 kaps

Postać Kapsułki

Producent NOW FOODS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

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 (wypełniacz),
kwas stearynowy pochodzenia roślinnego (subst. wypełniająca), kroskarmeloza sodowa (nośnik), sole magnezowe kw. tłuszczowych
(pochodzenia roślinnego) (substancja przeciwzbrylająca), krzemionka (substancja przeciwzbrylająca).

Zawartość składników w dziennej porcji 1 kapsułka i %RWS
Tiamina (witamina B-1) 50 mg 4540%
Ryboflawina (witamina B-2) 50 mg 3570%
Niacyna (witamina B-3) 50 mg 270%
Witamina B-6 (chlorowodorek pirydoksyny) 50 mg 3570%
Kwas foliowy 400 μg 200%
Witamina B-12 (cyjanokobalamina) 50 μg 2000%
Biotyna 50 μg 100%
Kwas pantotenowy (witamina B-5) 50 mg 830%
PABA 25 mg
Cholina (z diwinianu choliny) 25 mg
Inozytol 25 mg

RWS – Referencyjna wartość spożycia (dzienna)

Masa netto
150 g

Charakterystyka
Kapsułki NOW Foods B-50 dostarczają kompletny zestaw witamin grupy B oraz cholinę i inozytol.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/now-foods-b-50-x-250-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie preparatu nie jest wskazane w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie podczas posiłku.

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

Producent
NOW Foods , Bloomingdale, IL 60108, USA
Dystrybutor w Polsce:
Wiesiołek s.j.
ul. Gliniana 6
97-300 Piotrków Trybunalski

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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