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

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

 

 

Vitaminum B complex forte x 50 tabl (Hasco-lek)
 

Cena: 6,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Vitaminum B Complex Forte w postaci tabletek jest produktem od Hasco Lek, który ma w składzie witaminy z grupy
B. Na co jest Vitaminum B Complex Forte? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennej podaży witamin
z grupy B. Suplement wzbogaca codzienną zróżnicowaną dietę w witaminę B1, B2, B3 oraz witaminę B5 i B6. Szczególnie wskazany jest
w przypadku chęci zadbania o wygląd i kondycję skóry. Produkt polecany jest między innymi pacjentom zmagającym się z cerą
trądzikową, poza tym może być pomocny w przypadku skłonności do pękania kącików ust. Suplementacja Vitaminum B Complex Forte
jest wskazana też w przypadku narażenia na stres oraz intensywny wysiłek umysłowy i fizyczny, poza tym może sprawdzić się po
antybiotykoterapii bądź w okresie rekonwalescencji. Suplement diety Vitaminum B Complex Forte polecany jest również osobom
przemęczonym i przepracowanym, a także w okresie wiosennego przesilenia.

W opakowaniu znajduje się 50 tabletek Vitaminum B Complex Forte. W skład 1 tabletki suplementu diety wchodzi 40 mg (250% RWS)
ekwiwalentu niacyny oraz 5 mg (83%) kwasu pantotenowego, a oprócz tego 5 mg (357% RWS) witaminy B6 oraz 5 mg (357% RWS)
ryboflawiny i 3 mg (273% RWS) tiaminy. Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze, do których można zaliczyć laktozę
z mleka i celulozę mikrokrystaliczną, a także sole magnezowe kwasów tłuszczowych oraz sól sodową karboksymetylocelulozy
usieciowioną. W składzie suplementu można znaleźć też hydroksypropylometylocelulozę i polidekstrozę, a także tlenki i wodorotlenki
żelaza. Poza tym jest w nim dwutlenek tytanu i talk, maltodekstryna i średniołańcuchowe trójglicerydy. Suplement diety Vitaminum B
Complex Forte należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, przestrzegając rekomendowanych przez niego dawek. Zalecane 
dawkowanie Vitaminum B Complex Forte to 1 tabletka dziennie i nie należy tej dawki przekraczać.

Składniki suplementu diety wspomagają kondycję skóry i błon śluzowych, a także pracę układu nerwowego. Przyczyniają się też do
zmniejszenia zmęczenia i znużenia, a także wspomagają utrzymanie sprawności umysłowej. Wspierają również pracę układu
odpornościowego i przyczyniają się do redukcji aktywności hormonalnej. Nie wszyscy pacjenci powinni jednak stosować suplement
diety Vitaminum B Complex Forte, gdyż ma on też przeciwwskazania. Produkt nie powinien być stosowany w przypadku
nadwrażliwości pacjenta na chociaż jeden z jego składników. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości po zastosowaniu
suplementu diety należy go odstawić i zasięgnąć porady lekarza.
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Suplementu diety Vitaminum B Complex Forte nie można traktować jako zamiennika zbilansowanych posiłków oraz zdrowego trybu
życia, ponieważ nie może on ich zastąpić. Produkt nie powinien być przyjmowany w dawkach większych od rekomendowanych. Należy
również zadbać o prawidłowe przechowywanie tabletek Vitaminum B Complex Forte, w tym szczególnie o ich zabezpieczenie w taki
sposób, aby nie były widoczne i dostępne dla najmłodszych dzieci.

Składniki
laktoza z mleka, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, amid kwasu nikotynowego (niacyna), substancja
przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowiona, składniki otoczki tabletki (substancja glazurująca - hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca -
polidekstroza, barwniki - tlenki i wodorotlenki żelaza, dwutlenek tytanu substancja przeciwzbrylająca - talk, maltodekstryna,
średniołańcuchowe trójglicerydy), chlorowodorek pirydoksyny (wit.B6), D - pantotenian wapnia (wit.B5), ryboflawina (wit.B2),
chlorowodorek tiaminy (wit.B1).

1 tabletka zawiera:

niacyna (witamina B3) - 40 mg ekwiwalentu niacyny (250% RWS)
kwas pantotenowy (witamina B5) - 5 mg (83% RWS)
witamina B6 - 5 mg (357% RWS)
ryboflawina (witamina B2) - 5 mg (357% RWS)
tiamina (witamina B1) - 3 mg (273% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
50 tabletek: 10,3 g

Charakterystyka
Vitaminum B complex forte uzupełnia dietę w witaminy z grupy B.
Preparat zalecany jest zwłaszcza:

osobom dbającym o wygląd skóry
osobom z cerą trądzikową
osobom skłonnym do pękania kącików ust
w okresie rekonwalescencji
po antybiotykoterapii
w sytuacjach stresowych
w okresie intensywnego wysiłku umysłowego i fizycznego
w stanach przepracowania i przemęczenia, zwłaszcza w okresie wiosennego przesilenia

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka dziennie.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w sposób niedostępny dla małych
dzieci.

Producent
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej
Hasco-Lek S.A.
ul. Żmigrodzka 242e
51-131 Wrocław

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
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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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