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Viridian B - Complex High five x 30 kaps
 

Cena: 42,39 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent VIRIDIAN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
L-askorbinian magnezu (witamina C), D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), hydroksypropylometyloceluloza (otoczka kapsułki),
sproszkowane liście lucerny siewnej Medicago sativa L., amid kwasu nikotynowego (niacyna), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6),
chlorowodorek tiaminy (tiamina), ryboflawina (ryboflawina), dwuwinian choliny, inozytol, sproszkowana spirulina Arthrospira platensis,
sproszkowane owoce borówki czarnej Vaccinium myrtillus L., D-biotyna (biotyna), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy),
cyjanokobalamina (witamina B12).

1 kapsułka zawiera:

Witamina C - 188 mg (235% RWS)
Kwas pantotenowy - 200 mg (3333% RWS)
Niacyna - 50 mg (312,5% RWS)
Tiamina - 20 mg (1818% RWS)
Sproszkowane liście lucerny siewnej - 44,4 mg*
Sproszkowana spirulina - 14,8 mg*
Sproszkowane owoce borówki czarnej - 14,8 mg*
Ryboflawina - 20 mg (1428% RWS)
Witamina B6 - 20 mg (1428% RWS)
Witamina B12 - 20 µg (800% RWS)
Cholina - 8,2 mg*
Inozytol - 20 mg*
Biotyna - 200 µg (400% RWS)
Kwas foliowy - 200 µg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
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Masa netto
Pojemność: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
B-complex High Five to suplement diety zwierający w swoim składzie tak zwane witaminy z grupy B, cholinę, inozytol oraz kwas para-
aminobenzoesowy (PABA).

Foliany (kwas foliowy) przyczyniają się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży, pomagają w prawidłowej produkcji krwi
oraz pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny.
Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej, przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Witamina B12 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny
oraz wspomaga funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Witamina C przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i układu nerwowego, bierze udział w
tworzenia kolagenu i utrzymania prawidłowej budowy i funkcji kości, zębów, chrząstek, dziąseł, skóry i naczyń krwionośnych.
Niacyna pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego, zmniejsza zmęczenie, pomaga w utrzymaniu prawidłowego
stanu błon śluzowych i skóry.
Kwas pantotenowy – przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w utrzymaniu
sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie, przyczynia się do prawidłowej syntezy i metabolizmu hormonów
steroidowych, witaminy D i niektórych neuroprzekaźników, zmniejsza zmęczenie.
Tiamina – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca, przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
Ryboflawina – przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga zachować zdrową skórę i
błony śluzowe.
Biotyna - pomaga zachować zdrowe włosy, skórę i błony śluzowe, pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących. Osoby przyjmujące leki, przed
zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem

Stosowanie
Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
Viridian Nutrition
Northamptonshire NNII
4HB UK

Ważne informacje
Odpowiednie dla wegan

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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