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Vegevit witamina b12 x 100 tabl
 

Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 tabl

Postać Tabletki

Producent LANES

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Vegevit Witamina B12 w postaci tabletek od Lanes jest produktem, który może wzbogacać zdrową dietę, jednak nie
jest w stanie jej zastąpić. Produkt jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych i należy z niego korzystać zgodnie z zaleceniami podanymi
na opakowaniu.

Na co jest Vegevit Witamina B12? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie codziennej podaży witaminy B12 i innych
witamin z grupy B. Suplement diety Vegevit Witamina B12 może być szczególnie pomocny w stanach narażenia na niedobór witaminy
B12, a także w okresach zwiększonego zapotrzebowania na wspomnianą witaminę i inne z grupy B. W składzie suplementu diety
znajduje się witamina B12 oraz drożdże piwne, które stanowią źródło witamin z grupy B. Suplement diety Vegevit Witamina B12 jest 
wskazany szczególnie pacjentom na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej. Zawarta w nim witamina B12 jest substancją
wspomagającą utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego. Wspiera również pracę układu odpornościowego, a poza tym
wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego. Dodatkowo witamina B12 przyczynia się do produkcji erytrocytów oraz do zmniejszenia
uczucia znużenia i zmęczenia.

W opakowaniu znajduje się 100 tabletek Vegevit Witamina B12. W skład 1 tabletki wchodzi 5 µg (200% RWS) witaminy B12
(cyjanokobalamina) oraz 370 mg drożdży piwnych. W suplemencie diety jest również substancja pomocnicza, czyli dekstryna będąca
nośnikiem. Vegevit Witamina B12 powinna być przyjmowana w sposób wskazany przez producenta i w określonych przez niego
ilościach. Zalecane dawkowanie Vegevit Witaminy B12 to 1 tabletka dziennie i nie należy zwiększać tej ilości. Tabletki Vegevit Witamina
B12 powinny być przyjmowane przez pacjenta po posiłku. Jedno opakowanie prawidłowo (czyli zgodnie z zaleceniami producenta)
przyjmowanego suplementu diety Vegevit Witamina B12 powinno wystarczyć na ponad 3 miesiące (100 dni) suplementacji.

Suplement diety Vegevit Witamina B12 ma przeciwwskazania, więc nie każdy może z niego korzystać. Preparat nie powinien być
stosowany przez osoby nadwrażliwe na choć jeden z jego składników. W przypadku wystąpienia u pacjenta objawów nadwrażliwości,
najlepiej zaprzestać dalszej suplementacji i skonsultować się z lekarzem. Suplementu diety nie można podawać dzieciom, poza tym jest
przeciwwskazany w przypadku pacjentek w ciąży i kobiet karmiących piersią. Nie można traktować Vegevit Witaminy B12 jako
zamiennika zróżnicowanych posiłków i prowadzenia zdrowego trybu życia, ponieważ nie jest w stanie ich zastąpić. Pacjent nie może
przyjmować większych dawek suplementu diety od tych określonych przez producenta. Zaleca się również przechowywanie Vegevit
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Witaminy B12 poza zasięgiem najmłodszych dzieci. Suplement diety powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej i należy
zabezpieczyć go przed działaniem światła oraz wilgoci.

Składniki
Sproszkowane drożdże piwne, nośnik - dekstryna , cyjanokobalamina (witamina B12).

1 tabletka zawiera:
5 µg witaminy B12 200% RWS
370 mg drożdży piwnych*
* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Opakowanie zawiera 100 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Suplement diety Vegevit Witamina B12 uzupełnia dietę w witaminę B12 oraz inne witaminy z grupy B zawarte w drożdżach pwinych.
Zalecana jest szczególnie osobom będącym na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej.
Witamina B12 przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego, odpornościowego i produkcji czerwonych krwinek. Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących.

Stosowanie
1 tabletka dziennie po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
G. R. Lane Heath Products, Sisson Road, Gloucester GL2 0GR, Wielka Brytania

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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