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XeniVIT WITAMINA B COMPLEX MAX 30 kapsułek
 

Cena: 13,03 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)

Postać kaps. z rośl.celulozy

Producent XENICO PHARMA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

XENICO PHARMA WITAMINA B COMPLEX MAX 30KAPS.

**Opis produktu:**

Witamina B Complex MAX zawiera w swoim składzie unikalną kombinację najwyższej jakości witamin z grupy B, które posiadają liczne,
udowodnione naukowe, pozytywne właściwości dla organizmu. Preparat zawiera witaminę B12 w formie metylokobalaminy, która jest jej
najbardziej aktywną formą chemiczną, jest najlepiej przyswajalna, ponieważ nie musi w organizmie ulegać przekształceniu do formy
metylowej, a jest jej gotową formą.

**Składniki:**

Substancja wypełniająca – skrobia ziemniaczana, substancja wypełniająca – mąka ryżowa, hydroksypropylometyloceluloza (HPMC) –
kapsułka roślinna Vcaps®, substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny), barwnik – dwutlenek tytanu, biotyna (D-biotyna), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), witamina B12
(metylokobalamina).

**Działanie:**

Biotyna:
pomaga zachować zdrową skórę, włosy i paznokcie,
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz stabilizacji poziomu cukru we krwi,
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i utrzymaniu funkcji psychologicznych, przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych,
pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.

**Zalecane spożycie:**
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1 kapsułka dziennie. Popić wodą.

**Wielkość opakowania:**

30 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

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

**Producent:**

XENICO PHARMA Sp. z o.o.
ul. A. Gdacjusza 24A
54-515 Wrocław
NIP: 894 30 61 479

**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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