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ForMeds, Bicaps P-5-P - witamina B6 25 mg, 60 kapsułek
 

Cena: 32,48 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Witamina B6 pomaga w prawidłowym działaniu układu nerwowego i utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Witamina B6
pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Pomaga również w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny oraz białka. Przyczynia
się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Kapsułki marki ForMeds wytwarzane są z pullanu, który otrzymywany jest w naturalnym procesie fermentacji przez grzyby
Aureobasidium pullulans, bez GMO. Pullulan to węglowodan o naturalnym pochodzeniu otrzymywany m.in. z tapioki. Przy wytwarzaniu
kapsułek z pullanu nie używa się składników pochodzenia zwierzęcego, co powoduje że kapsułka nadaje się dla wegetarian i wegan.
Dodatkowo pullulan jest biodegradowalny, nie zawiera skrobi i glutenu i nie ma smaku i zapachu. Wykazuje on działanie prebiotyczne i
wpływa korzystnie na mikroflorę jelit.

Suplementy BICAPS marki ForMeds nie mają w składzie sztucznych wypełniaczy, przeciwzbrylaczy i barwników, w tym: stearynianu
magnezu, dwutlenku krzemu, dwutlenku tytanu. Również pojemnik, w którym znajduje się produkt, wytwarzany jest z roślinnych i
odnawialnych surowców, bez użycia GMO. Etykieta produktu jest całkowicie biodegradowalna.

Zastosowanie

suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie

1 kapsułkę 1 raz dziennie w trakcie posiłku.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaurtica.pl


 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

 
Składniki

inulina #℣佐⌡⌀欀漀爀稀攁䐀 挀礀欀漀爀椀椀⌡⍃倣℣, witamina B6 #℣佐⌡⌀倀ⴀ㔀ⴀ倀 㔀ⴀ昀漀猀昀漀爀愀渀 瀀椀爀礀搀漀欀猀愀氀甀⌡⍃倣℣, pullulan #℣佐⌡⌀漀琀漀挀稀欀愀 欀愀瀀猀甁䈀欀椀⌡⍃倣℣. 1 kapsułka zawiera: inulina 280mg,
witamina B6 25mg (1785%)*.

*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania

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

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut #℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣ zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka. Produkt odpowiedni
dla wegetarian i wegan. Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci. Preparat należy
przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Chronić przed światłem.
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