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SOLGAR Witamina B-kompleks "50" 50 kapsułek
 

Cena: 45,61 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 50 kaps.

Postać kaps.

Producent SOLGAR POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

SOLGAR WITAMINA B-KOMPLEKS, 50 KAPSUŁEK

**Opis produktu:**

Witamina B-kompleks "50" to suplement diety, który pomoże uzupełnić niedobory witamin z grupy B, a dodatkowo dostarczy równie
ważna dla organizmu substancje parawitaminowe – inozytol i cholinę.

Odpowiedni dla wegetarian i wegan.

**Składniki:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 kapsułka) zawiera: 
Witamina B1 (monoazotan tiaminy) – 50 mg (4545%*)
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 50 mg** (3571%*)
Kwas pantotenowy (D-pantoteinian wapnia) – 50 mg (833%*)
Witamina B2 (ryboflawina) – 50 mg (3571%*)
Inozytol – 50 mg
Witamina B3 (amid kwasu nikotynowego) – 50 mg (313%*)
Cholina (dwuwinian choliny) – 21 mg
Sproszkowana baza roślinna: workoliść, lucerna, wyciąg z owoców aceroli, pietruszka, rukiew, dzika róża – 3,5 mg
Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) – 400 µg (200%*)
Witamina B12 (cyjanokobalamina) – 50 µg (2000%*)
D-biotyna -50 µg (100%*)
*RWS – Referencyjnych Wartości Spożycia
** Przyjmowanie 50 mg witaminy B6 przez długi czas może powodować łagodne odczucie mrowienia i drętwienia.
Składniki:
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, Witamina B1, Witamina B6, Kwas pantotenowy, Witamina B2, Inozytol,
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Witamina B3, Cholina, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca:
fosforany wapnia, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja wypełniająca: celuloza, mannitol; Sproszkowana baza
roślinna: workoliść, lucerna, wyciąg z owoców aceroli, pietruszka, rukiew, dzika róża; Kwas foliowy, Witamina B12, D-biotyna.

**Działanie:**

Firma Solgar stworzyła produkt, który kompleksowo zatroszczy się o zrealizowanie dziennego zapotrzebowania na witaminy z grupy B.
Substancje te są niezbędne do właściwego funkcjonowania organizmu i wspierają jego pracę na różnych poziomach. W produkcie
dodatkowo znajdują się inozytol i cholina, które są parawitaminami. Starannie opracowana baza roślinna podnosi przyswajalność
poszczególnych składników preparatu oraz ułatwia ich dystrybucję w organizmie.

**Zalecane spożycie:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: dorośli: 1 kapsułka, najlepiej zażywać po posiłku lub stosować wedle zaleceń lekarza.

**Wielkość opakowania:**

50 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Kobiety w ciąży, matki karmiące i osoby zażywające leki lub chore (również dzieci), powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się
z lekarzem.

**Producent:**

Solgar Polska Sp. z o. o. 
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 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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