
 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

 

B12-Vitum witamina B12 100 kaps.
 

Cena: 16,67 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 kaps.

Postać kaps.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

By uzupełnić dietę w niezbędne dla zdrowia witaminy i minerały, możesz sięgnąć po preparat B12-Vitum, który znajdziesz w ofercie
naszej drogerii internetowej w atrakcyjnej cenie. Jest to suplement w tabletkach, którego substancją czynną jest witamina B 12, znana
również jako kobalamina. Niedobór tego związku jest dość powszechny u osób dorosłych, a częstotliwość jego występowania rośnie
wraz z wiekiem.

Niedostateczny poziom witaminy B 12 w organizmie może powodować między innymi:
  • zaburzenia neurologiczne,
  • bolesne owrzodzenia w kącikach ust,
  • pogorszenie widzenia,
  • osłabienie pamięci i trudności z koncentracją,
  • bladość skóry o charakterystycznym lekko żółtawym odcieniu,
  • biegunki i zaparcia nieznanego pochodzenia.

Witamina B 12 w tabletkach

Jednym ze związków niezbędnych dla człowieka jest witamina B 12. By utrzymać ją w organizmie na właściwym poziomie, można
sięgnąć po suplementy w tabletkach. Jednym z takich preparatów jest B12-Vitum w postaci kapsułek do przyjmowania doustnego. Jest
to produkt przeznaczony dla osób dorosłych, który pozwala na skuteczne uzupełnienie niedoborów tej substancji. Kobalamina odgrywa
ważną rolę w procesie podziału komórek, wspomaga tworzenie czerwonych krwinek, a także pomaga zachować prawidłowy metabolizm
energetyczny. Utrzymanie witaminy B 12 w odpowiednim stężeniu ma także duże znaczenie dla właściwego funkcjonowania układu
immunologicznego oraz zmniejszenia znużenia psychicznego i fizycznego.

Zastosowanie: preparat polecany jest osobom dorosłym w celu uzupełniania diety w witaminę B12.

Zalecane spożycie: dorośli – 1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
https://www.e-panaceum.eu/b12-vitum-witamina-b12-100-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza, cyjanokobalamina (witamina B12), hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki),
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

1 kapsułka zawiera: 100mcg witaminy B12 (4000%*).

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Produkt może być spożywany przez wegan i wegetarian.

Producent:
Oleofarm Sp. z o.o.,
ul. Mokronoska 8,
52-407 Wrocław.
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