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

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

 

 

Witamina B Complex x 60 tabl (Teva)
 

Cena: 7,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Witamina B Complex x 60 tabl. (Teva) w postaci tabletek drażowanych jest preparatem zawierającym w składzie aż 5
witamin z grupy B. Na co jest Witamina B Complex x 60 tabletek (Teva)? Wskazaniem do stosowania tego suplementu diety jest
uzupełnienie codziennej podaży witamin z grupy B. W formule tabletek drażowanych Witamina B Complex x 60 tabletek (Teva) jest
dawka witaminy B1 (tiaminy), oraz witaminy B2 (ryboflawiny), poza tym suplement diety pomaga uzupełniać codzienne zapotrzebowanie
na witaminę B6, kwas pantotenowy i niacynę.
Witaminy z grupy B są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, więc należy zadbać o ich pokrywającą codzienne
zapotrzebowanie podaż.

Witamina B Complex x 60 tabl. (Teva) jest suplementem diety, który można stosować profilaktycznie, zapobiegając niedoborom
witamin z
grupy B. Suplement diety Witamina B Complex x 60 tabletek (Teva) rekomenduje się pacjentom ze zwiększonym zapotrzebowaniem na
witaminy z grupy B. Suplementacja może być pomocna również w przypadku osób, u których pojawiają się objawy niedoboru witamin z
grupy B.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek drażowanych Witamina B Complex (Teva). W skład każdej tabletki suplementu diety wchodzą
2,4 mg (218% RWS) tiaminy (witamina B1) oraz 5 mg (357% RWS) ryboflawiny (Witamina B2), a także 4,1 mg (293% RWS) witaminy B6
oraz 40,3 mg
(252% RWS) niacyny (ekwiwalent niacyny, nikotynamid) i 1,8 mg (30% RWS) kwasu pantotenowego. W składzie suplementu diety
Witamina B Complex x 60 tabletek (Teva) są również substancje pomocnicze. Można do nich zaliczyć sacharozę i laktozę oraz celulozę
mikrokrystaliczną i gumę arabską, a oprócz tego żółcień chinolinową i sól magnezową kwasu tłuszczowego, a dodatkowo czerwień
koszenilową oraz opaglos 6000 white, szelak, wosk carnauba oraz wosk pszczeli.

Witamina B Complex x 60 tabl. (Teva) jest suplementem diety, który powinien być przyjmowany zgodnie z zaleceniami producenta i w
dawkach, które zostały przez niego wskazane. Zalecane dawkowanie Witamina B Complex x 60 tabletek (Teva) to 1 tabletka dziennie i ta
dawka nie powinna być zwiększana. Opakowanie prawidłowo przyjmowanego suplementu diety Witamina B Complex x 60 tabletek
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(Teva) powinno wystarczyć na ok. 2 miesiące (60 dni) suplementacji.

Nie każdy pacjent może przyjmować suplement diety Witamina B Complex x 60 tabletek (Teva), ponieważ ma przeciwwskazania.
Tabletki nie mogą być przyjmowane przez osoby, które są nadwrażliwe na chociaż jeden z ich składników. Suplementu diety Witamina
B Complex x 60 tabletek (Teva) nie należy traktować jako substytutu zróżnicowanej diety i prowadzenia zdrowego trybu życia. Nie
należy również zwiększać rekomendowanych przez producenta dawek preparatu Witamina B Complex x 60 tabletek (Teva). Zaleca się
również przechowywanie suplementu diety w taki sposób, aby był niewidoczny i niedostępny dla dzieci. Suplement diety Witamina B
Complex x 60 tabletek (Teva) powinien być przechowywany w temperaturze nieprzekraczającej 25°C i należy chronić go przed
działaniem światła.

Opis
Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Cechy

uzupełnia witaminy z grupy B
bez substancji konserwujących

Składniki
substancja słodząca - sacharoza, substancja wypełniająca - <span style='font-weight: bold;'>laktoza</span>, niacyna (amid kwasu
nikotynowego), substancja wypełniająca - talk, substancja przeciwzbrylająca - celuloza mikrokrystaliczna, ryboflawina (witamina B2),
witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), substancja wiążąca - guma arabska, tiamina
(monoazotan tiaminy), substancja przeciwzbrylająca - sól magnezowa kwasu tłuszczowego, barwnik - żółcień chinolinowa, barwnik -
czerwień koszenilowa, substancja glazurująca - opaglos 6000 white: szelak, wosk carnauba, wosk pszczeli

Wartości odżywcze Zawartość w 1 tabletce % RWS* Ogół populacji
Składniki
Tiamina (Witamina B1) 2,4 mg 218
Ryboflawina (Witamina B2) 5 mg 357
Witamina B6 4,1 mg 293
Niacyna (ekwiwalent niacyny,
nikotynamid)

40,3 mg 252

Kwas pantotenowy 1,8 mg 30
*Referencyjne wartości spożycia

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja dla dorosłych: jedna tabletka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenie: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Żółcień chinolinowa, czerwień koszenilowa mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Teva Operations Poland Sp. z o.o.

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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