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Solgar, Witamina B-kompleks, 50 kapsułek
 

Cena: 65,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Opis produktu
 

Odznaczający się wysoką przyswajalnością suplement diety Solgar B Complex, który proponuje nasza apteka internetowa, to preparat
przeznaczony dla osób chcących wzbogacić codzienną dietę w witaminy z grupy B: B1, B2, B3, B6 oraz B12. W formule produktu
znalazła się także cholina oraz inozytol, składniki wspomagające przyswajanie i dystrybucję suplementu w organizmie.

Kapsułki, które są dostępne online, podobnie jak inne produkty i leki marki Solgar, nie zawierają w swoim składzie soli, cukru, skrobi,
drożdży, pszenicy, glutenu, soi i produktów mlecznych. Zostały wyprodukowane bez dodatku sztucznych związków konserwujących,
barwiących i zapachowych. Mogą być stosowane przez osoby przebywające na diecie wegetariańskiej.

Działanie:

Substancją czynną suplementu Solgar B Complex jest witamina B, która:

Bierze udział w metabolizmie węglowodanów i białek,
Zapewnia stabilność czerwonych płytek we krwi,
Wpływa na prawidłowe działanie układu odpornościowego,
Reguluje gospodarkę hormonalną,
Uczestniczy w tworzeniu neuroprzekaźników oraz procesie przewodnictwa nerwowego,
Przyczynia się do zachowania prawidłowego stanu tętnic i żył.

Sposób użycia:

Zaleca się przyjmowanie 1 kapsułki Solgar B Complex dziennie. Nie należy przekraczać dobowej rekomendowanej porcji do spożycia.
Produkt jest suplementem i nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zrównoważonej diety.
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Skład:

1 kapsułka zawiera składniki aktywne: kwas pantotenowy #℣佐⌡⌀䐀ⴀ瀀愀渀琀漀琀攀渀椀愀渀 眀愀瀀渀椀愀⌡⍃倣℣ 50 mg, tiamina #℣佐⌡⌀眀椀琀愀洀椀渀愀 䈀 樀愀欀漀 洀漀渀漀愀稀漀琀愀渀
tiaminy#℣䍐⌡⌀ 㔀　 洀最Ⰰ 爀礀戀漀昀氀愀眀椀渀愀 ⌡⍏倣℣witamina B2#℣䍐⌡⌀ 㔀　 洀最Ⰰ 渀椀愀挀礀渀愀 ⌡⍏倣℣witamina B3, jako amid kwasu nikotynowego#℣䍐⌡⌀ 㔀　 洀最Ⰰ 眀椀琀愀洀椀渀愀 䈀㘀
#℣佐⌡⌀挀栀氀漀爀漀眀漀搀漀爀攀欀 瀀椀爀礀搀漀欀猀礀渀礀⌡⍃倣℣ 50 mg, cholina #℣佐⌡⌀樀愀欀漀 搀眀甀眀椀渀椀愀渀⌡⍃倣℣ 21 mg, inozytol 50 mg, witamina B12 #℣佐⌡⌀挀礀樀愀渀漀欀漀戀愀氀愀洀椀渀愀⌡⍃倣℣ 50 µg, biotyna
50 µg, kwas foliowy 400 µg, baza roślinna #℣佐⌡⌀猀瀀爀漀猀稀欀漀眀愀渀攀㨀 愀氀昀愀愀氀昀愀Ⰰ 眀礀挀椁Ԁ最 稀 愀挀攀爀漀氀椀Ⰰ㌀Ⰰ㔀 洀最Ⰰ 瀀椀攀琀爀甀猀稀欀愀Ⰰ 搀稀椀欀愀 爀簀愀Ⰰ 爀甀欀椀攀眀 眀漀搀渀愀Ⰰ
krasnorosty#℣䍐⌡⌀ 漀爀愀稀 渀愀琀甀爀愀氀渀攀 猀甀戀猀琀愀渀挀樀攀 瀀漀洀漀挀渀椀挀稀攀㨀 漀琀漀挀稀欀愀 欀愀瀀猀甁䈀欀椀 爀漁嬀氀椀渀渀攀樀 ⌡⍏倣℣hydroksypropylometyloceluloza#℣䍐⌡⌀Ⰰ 猀甀戀猀琀愀渀挀樀愀
wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, substancje przecwizbrylające: roślinny stearynian magnezu, dwutlenek krzemu.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu. Kobiety w okresie ciąży i karmienia piersią przed
zastosowaniem preparatu powinny zasięgnąć porady lekarskiej.
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