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MyVita krople Witamina B-Complex 30ml
 

Cena: 39,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30ml

Postać krople

Producent PRONESS

Opis produktu
 

MyVITA KROPLE WITAMINA B-COMPLEX 30ml

**Opis produktu:**

MyVita Witamina B-Complex Active to witaminy z grupy B, które wpływają kompleksowo na prawidłowe funkcjonowanie organizmu:
Witamina B1 (Tiamina) pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
Witamina B2 (Ryboflawina) odgrywa ważną rolę w procesach przemiany materii,
Witamina B3 (Niacyna) przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i prawidłowych funkcji psychologicznych,
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) jest ważna w procesie metabolizmu energetycznego,
Witamina B6 wpływa pozytywnie na prawidłową pracę układu nerwowego
i odpornościowego,
Kwas foliowy pomaga w prawidłowej produkcji krwi,
Witamina B12 pomaga w produkcji czerwonych krwinek.

**Składniki:**

Nośnik: glicerol (roślinny), woda oczyszczona, amid kwasu nikotynowego Quali- B, D-pantotenian wapnia Quali- B, chlorowodorek
pirydoksyny Quali- B, ryboflawina Quali- B, chlorowodorek tiaminy Quali- B, sól glukozaminowa kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego
Quatrefolic , metylokobalamina MecobalActive.

**Działanie:**

Suplementacja w składniki aktywne preparatu.

**Zalecane spożycie:**

4 krople dziennie.
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**Wielkość opakowania:**

30 ml

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

MyVita Proness
Nowodworska 17
59-220 Legnica

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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