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Vitaminum B Complex Forte 50 tabletek
 

Cena: 6,08 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.

ul. Żmigrodzka 242e

51-131 Wrocław

ILOŚĆ:  50 tabletek

 

Vitaminum B Complex Forte 50 tabletek 

 

 

ZASTOSOWANIE:

Vitaminum B complex forte uzupełnia dietę w witaminy z grupy B, które pełnią w organizmie wiele istotnych ról m. in. pomagają
utrzymać zdrową skórę i prawidłowy stan błon śluzowych (witaminy: B2, B3), wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego
(witaminy: B1, B2, B3, B6), oraz przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia (witaminy: B2, B3, B5, B6). Ponadto
witamina B5 pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie, witamina B6 przyczynia się do prawidłowego
działania układu odpornościowego i do regulacji aktywności hormonalnej, witamina B1 wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca.
Witamina B2 pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu czerwonych krwinek, a witamina B6 pomaga w prawidłowej ich produkcji.
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Preparat zalecany jest zwłaszcza:

osobom dbającym o wygląd skóry

osobom z cerą trądzikową

osobom skłonnym do pękania kącików ust

w okresie rekonwalescencji

po antybiotykoterapii

 w sytuacjach stresowych

w okresie intensywnego wysiłku umysłowego i fizycznego

w stanach przepracowania i  przemęczenia,  zwłaszcza w okresie wiosennego przesilenia

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 tabletka dziennie.

 

Zawartość składników w dziennej porcji

 

Składniki aktywne dzienna porcja

1 tabletka

% ZDS *

niacyna (witamina B3) 40 mg

ekwiwalentu niacyny

250 %

kwas pantotenowy (witamina B5) 5 mg 83 %

witamina B6 5 mg 357 %

ryboflawina (witamina B2) 5 mg 357 %

tiamina (witamina B1) 3 mg 273 %

* ZDS - zalecane dzienne spożycie

 

SKŁAD:

Podany powyżej w przeliczeniu na zawartość 1 tabletki ( zalecana porcja do spożycia dziennie)

 

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