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Solgar Metylokobalamina (Witamina B12) x 30 bryłek
 

Cena: 90,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Składniki porcji dziennej (1 bryłki):

Witamina B12 - 1000 µg (40 000 % RWS)

substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych i kwasy tłuszczowe, dwutlenek krzemu; naturalny
aromat wiśniowy; subst. wypełniająca: guma celulozowa usieciowana.

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 30 bryłek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Metylokobalamina to aktywna forma witaminy B12. Jest naturalnym koenzymem występującym w organizmie człowieka.
Solgar zawiera witaminę B12 (metylokobalaminę) w postaci bryłek wzbogaconych o naturalną wiśnię. Dzięki temu ma świeży smak i
można ją żuć lub ssać. Taka forma podania metylokobalaminy jest polecana dla osób mających problem z połykaniem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Osoby dorosłe 1 bryłka dziennie, najlepiej w trakcie posiłku lub według wskazań lekarza. Bryłkę ssać lub żuć.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.
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Producent
SOLGAR Polska
02-495 Warszawa
Skoroszewska 12

Ważne informacje
Nie zawiera: pszenicy, produktów mlecznych, soi, drożdży, sztucznych substancji przedłużających trwałość, sztucznych aromatów,
barwników.

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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