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Witamina B Complex 60 tabletek, TEVA
 

Cena: 7,56 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.drażow.

Producent TEVA PHARM. POLSKA SP. Z O. O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Witamina B Complex 60 tabletek, TEVA
suplement diety

Witamina B Complex zawiera witaminy z grupy B: tiaminę (witamina B1), ryboflawinę (witamina B2), witaminę B6, niacynę, kwas
pantotenowy. Ryboflawina, witamina B6 oraz tiamina przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego,
prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Ryboflawina wspiera zachowanie zdrowej skóry. Witamina B6 bierze udział w
utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Witamina B6 wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,
wspomaga zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia. Niacyna pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych,
prawidłowego stanu błon śluzowych. Niacyna pomaga zachować zdrową skórę. Kwas pantotenowy pomaga prawidłowej syntezie i
metabolizmie hormonów steroidowych, witaminy D i niektórych neuroprzekaźników. Kwas pantotenowy przyczynia się w utrzymaniu
sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie
1 tabletka dziennie.

Składniki
Substancja słodząca – sacharoza, substancja wypełniająca – laktoza, 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), barwnik - żółcień
chinolinowa, substancja przeciwzbrylająca - sól magnezowa kwasu tłuszczowego, barwnik - czerwień koszenilowa, substancja
glazurująca - opaglos 6000 white: szelak, wosk carnauba, wosk pszczeli.

1 tabletka zawiera:
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  tiamina 2,4mg (218%)*, ryboflawian 5mg (357%)*, witamina B6 4,1mg (293%)*, niacyna 40,3mg (252%)*, kwas pantotenowy 1,8mg
(30%)*.

*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

Ostrzeżenia
  Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
  Żółcień chinolinowa, czerwień koszenilowa mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

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.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zawartość netto
60 tabletek

Producent
Teva Operations Poland Sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 53
00 -113 Warszawa
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