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SOLGAR WITAMINA B12 NATURALNA 100 tabletek
 

Cena: 32,34 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 100 tabl.

Postać TABLETKI

Producent SOLGAR

Opis produktu
 

SOLGAR NATURALNA WIT. B12, 100 TABLETEK

**Opis produktu:**

Z myślą o osobach spożywających pokarmy ubogie w kobalaminę powstał suplement diety Naturalna Witamina B12. Wspomaga on
układ nerwowy i funkcje psychologiczne, jak również metabolizm energetyczny.

Odpowiedni dla wegetarian i wegan.

**Składniki:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 tabletka) zawiera:
Witamina B12 (cyjanokobalamina) – 100 µg (4000% RWS*)
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
Składniki:
substancje wypełniające: celuloza, fosforany wapnia, mannitol, guma celulozowa; substancje przeciwzbrylające: (roślinne) kwasy
tłuszczowe, dwutlenek krzemu, sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych; witamina B12 (cyjanokobalamina).

**Działanie:**

Witamina B12 to bardzo ważna substancja dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, dlatego warto włączyć ją do diety. Naturalna
Witamina B12 to suplement diety, który poprawia pracę układu nerwowego, wspiera funkcje psychologiczne oraz umożliwia
zredukowanie uczucia zmęczenia i znużenia. Kobalamina stymuluje również układ immunologiczny i metabolizm energetyczny.
Dodatkowo korzystnie wpływa na proces podziału komórek oraz bierze udział w produkcji erytrocytów.

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

**Wielkość opakowania:**

100 tabletek

**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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