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Rodzina Zdrowia Vitaminum B6 Forte x 50 tabl
 

Cena: 4,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), substancja wypełniająca: poliwinylopirolidon; substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; barwnik: dwutlenek
tytanu; substancja utrzymująca wilgoć: glikol polietylenowy; substancja przeciwzbrylająca: talk; emulgator: monooleinian
polioksyetylenosorbitolu

1 tabletka zawiera:

Witamina B6 - 10 mg (714% RWS)

RWS – Referencyjna wartość spożycia

Masa netto
50 tabletek powlekanych (5 blistrów)
3,75 g

Charakterystyka
Suplement diety Rodzina Zdrowia Vitaminum B6 Forte zawiera 10 mg witaminy B6, która wpływa na zmniejszenie uczucia znużenia i
zmęczenia.
Witamina B6 polecana jest szczególnie osobom w okresie wytężonego wysiłku fizycznego i umysłowego. Witamina B6 przyczynia się do
prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego oraz funkcji psychologicznych. Produkt wspomaga układ immunologiczny i nerwowy
oraz gospodarkę hormonalną. Witamina B6 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek oraz w utrzymaniu prawidłowego
metabolizmu energetycznego.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie jest przeznaczony dla

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/rodzina-zdrowia-vitaminum-b6-forte-x-50-tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz osób z zaburzoną czynnością nerek.

Stosowanie
Zalecana wartość spożycia w ciągu dnia: 1 tabletka.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 °C). Chronić przed światłem i wilgocią. Suplementy diety powinny być
przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

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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