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HOMOCYNE B-complex 576,6 mg 120 kapsułek
 

Cena: 140,76 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 kaps. (butelka)

Postać kaps.

Producent HAUSTER SP. Z O.O. S.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościHOMOCYNE B-complex 576,6 mg 120 kapsułekUtrzymanie prawidłowego poziomu homocysteinyo Uzupełnienie diety w
kluczowe składniki odżywcze obniżające ryzyko hiperhomocysteinemiio Zawartość najlepiej przyswajalnych, bioaktywnych form
witamino Przebadana klinicznie, aktywna postać kwasu foliowego 5-MTHFo Kapsułka 100% roślinnao Produkt wolny od sztucznych
dodatków i wypełniaczyo Skład odpowiedni dla weganHomocyne to skoncentrowane źródło kofaktorów niezbędnych do kontroli
metabolizmu homocysteiny oraz do usuwania z organizmu jej szkodliwego dla zdrowia nadmiaru. Specjalna formuła zawiera
odpowiednie porcje aktywnych form witamin z grupy B, w tym innowacyjną, metylowaną postać kwasu foliowego Quatrefolic®, którego
skuteczność i przyswajalność została potwierdzona badaniami klinicznymi.Kiedy warto sięgnąć po Homocyne?Utrzymywanie
prawidłowego poziomu homocysteiny we krwi, wraz z odpowiednim stężeniem cholesterolu oraz trójglicerydów, posiada istotne
znaczenie w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego. Główną rolę w obniżaniu i utrzymywaniu optymalnego poziomu
homocysteiny pełni odpowiednio skomponowana dieta oraz suplementacja, bogata w aktywne biologicznie formy witamin z grupy B, w
tym m. in. witaminę B12, B6 oraz kwas foliowy. Homocyne dostarcza wysoko przyswajalne formy składników niezbędnych do
prawidłowego procesu przekształceń homocysteiny. Preparat szczególnie polecany osobom narażonym na hiperhomocysteinemię oraz
wysokie ryzyko chorób układu krążenia.

Zalecane spożycieZalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie.WażneŚrodki ostrożności: Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia oraz stosować produktu w
przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży lub karmiących
piersią.Sposób przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla dzieci.
Produkt należy chronić od światła.Informacja alergiczna: Produkt nie zawiera laktozy, glutenu, składników genetycznie
modyfikowanych.Składniki

Sk?adnik: Zawarto?? w 1 kapsu?ce %RWS*
Witamina PP (amid kwasu nikotynowego) 500 mg 3125%
Witamina B2 (ryboflawina) 50 mg 3571%
Witamina B6 (p5p) 25 mg 1785%
Witamina B7 (biotyna) 1000 mcg 2000%
Witamina B12 (metylokobalamina) 300 mcg 12000%
Witamina B9 (kwas foliowy) 300 mcg 150%

*RWS - referencyjna warto?? spo?ycia
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SK?AD: amid kwasu nikotynowego, inulina, hydroksypropylometyloceluloza – sk?adnik
otoczki kapsu?ki, ryboflawina, witamina B6 (fosforan-5'-pirydoksalu), l-leucyna, inulina,
biotyna, kwas foliowy (5-MTHF), witamina B12 (metylokobalamina).
ProducentHauster Sp. Z O. O. Sp. K.Kolejowa 9/11, 01-217 Warszawa
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