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Humavit N Witaminy z grupy B 250tabl
 

Cena: 11,70 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 tabl.

Postać tabl.

Producent VARIA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Jeśli interesują Cię naturalne suplementy, których substancją czynną jest witamina B, w ofercie naszej drogerii internetowej znajdziesz
preparat Humavit N w tabletkach. Jego skład został opracowany tak, aby uzupełniać codzienną dietę w witaminy i minerały, które są
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Znajdujące się w produkcie substancje czynne pomagają zapobiegać
niedoborom witamin z grupy B.

Związki te:
  • pomagają w utrzymaniu funkcji psychologicznych na odpowiednim poziomie,
  • przyczyniają się do zmniejszenia uczucia znużenia i zmęczenia fizycznego,
  • stymulują produkcję czerwonych krwinek,
  • usprawniają działanie systemu immunologicznego,
  • pomagają w zachowaniu zdrowej skóry i odpowiedniego stanu błon śluzowych.

Witaminy B w tabletkach

Jeśli interesuje Cię witamina B w tabletkach, dzięki której uzupełnisz braki tej substancji w organizmie, z pomocą przyjdzie Ci 
suplement Humavit N. Preparat zawiera w swoim składzie drożdże piwowarskie w sproszkowanej formie, które stanowią doskonałe
źródło dobrze przyswajalnych witamin z grupy B: B3 i B6. Niedobór tych związków może być przyczyną zaburzeń neurologicznych,
krwawiących dziąseł, wypadających włosów, a także niskiego poziomu energii. Humavit N jest produktem przeznaczonym wyłącznie dla
osób dorosłych. W celu uzupełnienia poziomu witamin B zaleca się przyjmowanie dwóch tabletek dwa razy dziennie. Nie należy
przekraczać dobowej porcji do spożycia rekomendowanej przez producenta.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 2 razy dziennie po 2 tabletki w trakcie lub po posiłku, popijać wodą.

Składniki: drożdże piwne (Saccharomyces cerevisiae), substancja wiążąca: skrobia ziemniaczana, fosforan triwapniowy (stabilizator),
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niacyna, forma chemiczna witaminy B3: amid kwasu nikotynowego, forma chemiczna witaminy B6: chlorowodorek pirydoksyny.

4 tabletki zawierają: drożdże piwne (Saccharomyces cerevisiae) 1200mg, witamina B3 2,88mg (18%)*, witamina B6 0,32mg (22,8%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Przeciwwskazania: ciąża i okres laktacji.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.
Nie zawiera cukru.

Producent:
PPH VARIA Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 56b
43-190 Mikołów
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