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NUTRILITE WITAMINA B Plus 60 tabletek
 

Cena: 81,95 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60

Postać tabletek

Producent NUTRILITE

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościDzięki TECHNOLOGII PODWÓJNEGO DZIAŁANIA, NUTRILITE™ Witamina B Plus zapewnia optymalne uwalnianie się witamin
z grupy B, które wspomagają poprawne procesy metabolizmu energetycznego oraz pomagają zwalczać uczucie
znużenia.*TECHNOLOGIA PODWÓJNEGO DZIAŁANIA została oparta na natychmiastowym oraz przedłużonym uwalnianiu składników
odżywczych z jednej dwuwarstwowej tabletki:Dzięki natychmiastowemu uwolnieniu, organizm otrzymuje porcję witamin B12 i B2.W
ramach opóźnionego uwalniania, przez pełnych osiem godzin organizm otrzymuje sześć kolejnych witamin z grupy B.W ten sposób
wszystkich osiem niezbędnych WITAMIN Z GRUPY B jest uwalnianych do organizmu w OPTYMALNYM CZASIE.Jedna tabletka zapewnia
100% RWS dla wszystkich ośmu niezbędnych witamin z grupy B.Nutrilite to wiodąca marka wśród witamin i suplementów diety na
świecie, która zawiera kompleks witamin z grupy B z technologią podwójnego działania.*

* Poprawny metabolizm energetyczny organizmu wspierany jest przez: tiaminę (B1), ryboflawinę (B2), niacynę (B3), kwas pantotenowy
(B5), pirodyksynę (B6), biotynę (B7) oraz kobalaminę (B12). Zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia sprzyjają: ryboflawina (B2),
niacyna (B3), kwas pantotenowy (B5), pirodyksyna (B6), kwas foliowy (B9) oraz kobalamina (B12).** Referencyjnych wartości
spożycia*** Źródło: Euromonitor International Limited. Twierdzenie oparte na badaniu i metodologii firmy Euromonitor dla Amway
Corporation. Badanie przeprowadzono w maju 2016 r. oraz w październiku-listopadzie 2016 r. Euromonitor badał sprzedaż 10
globalnych marek Witamin i Suplementów Diety w 2015 r.; sprzedaż wartościowa.

Zalecane spożycieSugerowany sposób użycia: 1 tabletka dziennie.Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Preparat nie
może być przyjmowany przez dzieci poniżej 3. roku życia.Produkt nie stanowi substytutu zróżnicowanej diety.Nie przekraczać zalecanej
dziennej porcji. Butelkę przechowywać szczelnie zamkniętą.Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.WażneJedna dwuwarstwowa
tabletka przyjmowana raz dziennie dostarcza 100% RWS wszystkich ośmiu niezbędnych witamin z grupy B: tiaminy (B1), ryboflawiny
(B2), niacyny (B3), kwasu pantotenowego (B5), pirodyksyny (B6), biotyny (B7), kwasu foliowego (B9) oraz kobalaminy (B12).Dzięki
technologii o podwójnym działaniu, tabletka zapewnia optymalne uwalnianie wszystkich witamin z grupy B.Zmniejszeniu uczucia
zmęczenia i znużenia sprzyjają następujące witaminy: ryboflawina (B2), niacyna (B3), kwas pantotenowy (B5), pirodyksyna (B6), kwas
foliowy (B9) oraz kobalamina (B12).Prawidłowy metabolizm energetyczny organizmu wspierany jest przez: tiaminę (B1), ryboflawinę
(B2), niacynę (B3), kwas pantotenowy (B5), pirodyksynę (B6), biotynę (B7) oraz kobalaminę (B12).Preparat zawiera naturalną spirulinę,
która jest uprawiana i zbierana na farmie wodnej posiadającej certyfikat NUTRICERT™.Podłużny, wąski kształt tabletki ułatwia jej
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połykanie.Preparat wygodny w użyciu – eliminuje konieczność przyjmowania wielu tabletek przez cały dzień.Suplement produkowany w
USA.Składniki

 

ZAWARTO?? DZIENNA (1 tabletka) % RWS*

Tiamina (B1) w mg 1,1 100%

Ryboflawina (B2) w mg 1,4 100%

Niacyna (B3) w mg 16 100%

Kwas pantotenowy (B5) w mg 6,0 100%

Witamina B6 w mg 1,4 100%

Biotyna (B7) w µg 50 100%

Kwas foliowy (B9) w µg 200 100%

Witamina B12 w µg 2,5 100%

Spirulina w proszku w mg 80 100%

*% Referencyjnych warto?ci spo?ycia

SK?ADNIKI: substancja wype?niaj?ca (fosforan wapnia), dro?d?e 16%, sproszkowana spirulina 15%

(Arthrospira platensis, ca?a ro?lina), laktoza, stabilizatory (hydroksypropylometyloceluloza, celuloza

mikrokrystaliczna, usieciowana sól sodowa karboksymetylocelulozy), amid kwasu nikotynowego, D-

pantotenian wapnia, substancja przeciwzbrylaj?ca (dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów

t?uszczowych), chlorowodorek pirodyksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, substancja

utrzymuj?ca wilgo? (glicerol), kwas pteroilomonoglutaminowy, substancja glazuruj?ca (wosk

carnauba), D-biotyna, cyjanokobalamina.

ProducentProducent:Access Business Group LLCBuena Park, CA 90621 USADystrybutor:Amway Polska Sp. z o.o.ul. Puławska
366a02-819 Warszawa
 

Zestawy

Nutriwitaminy 359,95 PLN
Oszczędzasz 18,95 PLN

NUTRILITE WITAMINA C Plus 180 tabletek
(Opakowanie rodzinne)

NUTRILITE WITAMINA B Plus 60 tabletek NUTRILITE WITAMINA D 90 tabletek Opakowanie
na 3 miesiące stosowania
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