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Olimp gold-vit B Forte x 60 tabl powlekanych
 

Cena: 12,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancje wypełniające - celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; amid kwasu nikotynowego –
niacyna; laktoza (z mleka); D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, substancja wiążąca - fosforany wapnia; chlorowodorek
pirydoksyny - wit. B6, cyjanokobalamina - wit. B12, ryboflawina – wit. B2, chlorowodorek tiaminy - wit. B1, substancja przeciwzbrylająca
– sole magnezowe kwasów tłuszczowych; kwas pteroilomonoglutaminowy - folian, D-biotyna – biotyna, substancje glazurujące - alkohol
poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu; barwniki - dwutlenek tytanu,
tlenek żelaza.

Zawartość w 1 tabletce

Witamina B1 - 2,8 mg (250% RWS)
Witamina B2 - 4,2 mg (300% RWS)
Niacyna - 32 mg (200% RWS)
Witamina B6 - 4,2 mg (300% RWS)
Kwas foliowy - 400 mcg (200% RWS)
Witamina B12 - 5 mcg (200% RWS)
Biotyna - 100 mcg (200% RWS)
Kwas pantotenowy - 12 mg (200% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto 60 tabletek: 114g
Masa netto 1 tabletki: 190 mg

Charakterystyka
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Gold-Vit B Forte to suplement diety w postaci tabletek powlekanych, zawierający kompleks witamin z grupy B.

Preparat przeznaczony: jako suplement diety ułatwiający pokrycie zapotrzebowania organizmu na witaminy z grupy B, w
szczególności w okresie wzmożonego zapotrzebowania na te składniki, będącego wynikiem osłabienia organizmu, przebytych
chorób, w okresie rekonwalescencji lub zwiększonego wysiłku fizycznego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c
39-200 Dębica

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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