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VITAMINUM B12 10mcg x 100tabl.NATUREL
 

Cena: 18,80 zł

Opis słownikowy

MARKA NATURELL

OPAKOWANIE 60 tabl. (+ 40 tabletek gratis

POSTAĆ TABLETKI

PRODUCENT USP ZDROWIE SP. Z O.O.

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT: Naturell

ILOŚĆ: 100 tabl.

Suplement diety Naturell Witamina B12 zawiera witaminę B12 w formie metylokobalaminy

ZASTOSOWANIE:
Suplement diety Naturell Witamina B12 zawiera witaminę B12 w formie metylokobalaminy. Jest to aktywna postać witaminy B12, która
nie wymaga udziału wszystkich enzymów potrzebnych do przekształcenia formy nieaktywnej biologicznie w aktywną. Dzięki temu
cechuje ją wyższa biodostępność, w porównaniu do cyjanokobalaminy1.

Preparat Naturell Witamina B12 występuje w wygodnej formie TABLETKI do rozgryzania i żucia. Nie wymaga połykania ani popijania –
ułatwienie i wygoda stosowania dla osób z problemem połykania kapsułek.

Suplementację witaminą B12 zaleca się u osób na diecie wegetariańskiej i wegańskiej.
Preparat nie zawiera cukru i laktozy, jest bezglutenowy – odpowiedni np. dla diabetyków, osób z celiakią, nietolerancją laktozy.

Produkt odpowiedni dla wegan i wegetarian.
1Cristiana Paul, Comparative Bioavailability and Utilization of Particular Forms of B12 Supplements With Potential to Mitigate
B12-related Genetic Polymorphisms, Integrative Medicine, Vol. 16, No. 1, February 2017.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
Dorośli – 1 tabletka dziennie.
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Jedna tabletka zawiera:

WITAMINA B12 (METYLOKOBALAMINA)
10 µg (400%*)
*procent realizacji referencyjnych wartości spożycia

SKŁAD:
substancje słodzące: sorbitol, ksylitol; substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; substancje glazurujące: kwasy tłuszczowe
(kwas stearynowy), glikol polietylenowy, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu); aromat naturalny; witamina
B12 (metylokobalamina); substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu. Suplement diety Naturell Witamina B12 zawiera substancje
słodzące.

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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