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ForMeds Bicaps, B12 MAX, 60 kapsułek
 

Cena: 51,13 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Bicaps B12 MAX to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego będąca źródłem naturalnej witaminy B12. Preparat jest
przeznaczony do postępowania dietetycznego u osób ze stwierdzoną anemią (niedokrwistością), zaburzeniami wchłaniania witaminy
B12 oraz wegan i wegetarian.

Produkt zawiera 1000 μg witaminy B12 w formie wysoko przyswajalnej hydroksykobalaminy. Kapsułki zostały wykonane z naturalnego,
wegańskiego pullulanu, otrzymywanego w naturalnym procesie fermentacji.

Zastosowanie

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego:

u osób ze stwierdzoną anemią,
u osób z zaburzeniami wchłaniania witaminy B12,
u wegan i wegetarian.
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Zalecane spożycie

Dorośli: 1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.

 

Składniki

Inulina (korzeń cykorii), otoczka kapsułki: pullulan, witamina B12 (hydroksykobalamina).

 

1 kapsułka zawiera:

wartość energetyczna 2,8 kJ/ 0,695 kcal,
tłuszcz 0 g, w tym kwasy tłuszczowe 0 g; węglowodany 0,026 g, w tym cukry 0,026 g; błonnik 0,29 g; sól 0 g,
witamina B12 (hydroksykobalamina) 1000 µg, inulina 330 mg.

Przeciwwskazania

Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące bez konsultacji lekarskiej.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.

 

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.
Produkt nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Chronić przed światłem i wilgocią.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Dodatkowe informacje

Pojemnik wykonany z roślinnych surowców.
Naturalna roślinna kapsułka z pullulanu.
Odpowiedni dla wegan i wegetarian.
Produkt nie zawiera sztucznych wypełniaczy, barwników ani przeciwzbrylaczy.
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