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Olimp B12 Forte Bio-Complex 30 kapsułek
 

Cena: 15,97 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT:  OLIMP LABORATORIES 

Nagawczyna 109 c 

Dębica

ILOŚĆ: 30 kapsułek

 

B12 Forte Suplement diety zawierający witaminy B6, B12, E oraz kwas foliowy, żelazo i wapń -  składniki produktu pomagają w
prawidłowym funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego

 

ZASTOSOWANIE:

Suplement diety zawierający wysoką dawkę witaminy B12, uzupełniony kompozycją korzystnie działających na układ krwiotwórczy
witamin oraz składników mineralnych w postaci wysoko przyswajalnych chelatów aminokwasowych wapnia i żelaza. Witaminy B6, B12 i
kwas foliowy pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Homocysteina jest czynnikiem determinującym stan
układu sercowo-naczyniowego. Kwas foliowy pomaga w prawidłowej produkcji krwi, a wapń przyczynia się do jej prawidłowego
krzepnięcia. Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny. Witamina E pomaga w ochronie komórek
przed stresem oksydacyjnym.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 kapsułka w trakcie lub bezpośrednio po posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

Informacja ?ywieniowa 1 kapsu?ka

Witamina B12 500 mcg (20 000%*)

Witamina B6 3 mg (214%*)

Kwas foliowy 400 mcg (200%*)

Witamina E (mg alfa-TE) 10 mg (83,3%*)

Wap? (z chelatu aminokwasowego wapnia Albion i
w?glanu wapnia)

120 mg (15%*)

?elazo (z chelatu aminokwasowego ?elaza
Ferrochel)

7 mg (50%*)

*%ZDS - procent realizacji zalecanego dziennego spo?ycia.

SKŁAD:

węglan wapnia, diglicynian wapnia (chelat aminokwasowy wapnia Albion® TRAACS®), cyjanokobalamina - wit. B12, celuloza
mikrokrystaliczna - substancja wypełniająca, diglicynian żelaza (chelat aminokwasowy żelaza Ferrochel®, TRAACS®), octan DL-alfa-
tokoferylu - wit. E, stearynian magnezu - substancja przeciwzbrylająca, chlorowodorek pirydoksyny - wit. B6, kwas
pteroilomonoglutaminowy - folian, kapsułka (żelatyna -składnik otoczki, barwnik: E 171).

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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