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Witamina B-complex + biotyna x 120 tabl (Medfuture)
 

Cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 tabl

Postać Tabletki

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety witamina B-complex + biotyna w postaci tabletek to preparat przeznaczony dla pacjentów chcących uzupełnić dietę w
witaminy z grupy B i biotynę. Suplement diety dedykowany jest osobom dorosłym i powinien być przyjmowany w dawkach zalecanych
przez producenta. Na co jest witamina B-complex + biotyna? Wskazaniem do stosowania suplementu od Medfuture jest uzupełnienie
zbilansowanej diety w witaminy z grupy B. W skład suplementu diety wchodzi witamina B1, B2, B3, B5, B6, B12, a także D-biotyna, kwas
foliowy i inozytol w przemyślanych dawkach. Przyczyniają się one do łatwiejszego pokrycia zapotrzebowania organizmu na te składniki,
przeciwdziałając tym samym niedoborom i skutkom tych niedoborów.

Witaminy z grupy B przyczyniają się do poprawy funkcjonowania wielu układów organizmu, dlatego tak ważne, aby codzienne
zapotrzebowanie na te składniki było pokrywane. Witamina B1 przyczynia się do poprawy trawienia i wspiera procesy gojenia ran, a
dodatkowo potrafi działać uspokajająco. Witamina B2 wspomaga kondycję skóry, paznokci i włosów, a witamina B3 może zwiększać
energię. Witamina B5 wspomaga odporność na stres i wspiera koncentrację, witamina B6 pracę układu odpornościowego, a witamina
B12 pracę mięśni oraz przyczynia się do poprawy samopoczucia. Biotyna natomiast ma udział w produkcji hemoglobiny, a kwas foliowy
wspiera syntezę neuroprzekaźników i wspomaga odporność organizmu. Dodatek inozytolu przyczynia się do poprawy trawienia i
ochrony przed zaparciami.

W opakowaniu znajduje się 120 tabletek witaminy B-complex + biotyna. W skład 1 tabletki wchodzi 7 mg (636% RWS) witaminy B1
(tiaminy), 14 mg (1000% RWS) witaminy B2 (ryboflawiny), 16 mg (100% RWS) witaminy B3 (niacyny) oraz 50 mg (833% RWS) witaminy
B5 (kwasu pantotenowego), a także 10 mg (714% RWS) witaminy B6, 25 µg (1000% RWS) witaminy B12 (kobalaminy), 100 µg (100%
RWS) D-biotyny i 200 µg (100% RWS) kwasu foliowego, a dodatkowo 25 mg inozytolu i składniki pomocnicze, czyli celuloza
mikrokrystaliczna, stearynian magnezu oraz fosforan dwuwapniowy. Należy przestrzegać rekomendowanego przez producenta 
dawkowania suplementu diety witaminy B-complex + biotyna, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Zalecane dawkowanie witaminy B-
complex + biotyna to 1–2 tabletki dziennie, połykane w całości i popijane odpowiednią ilością wody. Nie należy przyjmować większych
dawek suplementu diety niż rekomendowane. Przeciwwskazaniem do stosowania suplementu diety witaminy B-complex + biotyna jest
nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.
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Suplement diety witamina B-complex + biotyna nie powinien być traktowany jako zamiennik zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu
życia, gdyż nie może ich zastąpić, a powinien jedynie stanowić ich uzupełnienie. Istotne jest także prawidłowe przechowywanie
produktu, w tym jego zabezpieczenie, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci. Wyrób najlepiej przechowywać w oryginalnym, dobrze
zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej chroniąc go przed działaniem wilgoci i światła.

Składniki
Witamina B1, B2, B3, B5, B6, B12, biotyna, kwas foliowy, inozytol, celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu, fosforan
dwuwapniowy

1 tabletka zawiera:

Witamina B1 (tiamina) - 7 mg (636% RWS)
Witamina B2 (ryboflawiny) - 14 mg (1000% RWS)
Witamina B3 (niacyna) - 16mg (100% RWS)
Witamina B5 (kwas pantotenowy) - 50 mg (833% RWS)
Witamina B6 (pirodyksyna) - 10 mg (714% RWS)
Witamina B12 (kobalamina) - 25 mcg (1000% RWS)
D-biotyna - 100mcg (100% RWS)
Kwas foliowy - 200mcg (100% RWS)
Inozytol - 25 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Przechowywanie
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w zamkniętym opakowaniu i w suchym
miejscu. Chronić przed dostępem światła i wilgoci.

Producent
MedFuture sp. z o. o. Pl. Powstańców Śląskich 16-18, 53-314 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
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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