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PURITAN'S PRIDE Witamina B50 Complex 100 kapsułek
 

Cena: 53,99 PLN

Opis słownikowy

Producent PURITAN'S PRIDE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościPURITAN'S PRIDE Witamina B50 Complex 100 kapsułekWspomagają walkę ze stresemRegulują wzrost i funkcjonowanie
komórekWpływają pozytywnie na system nerwowy i mózgPomagają zachować zdrową skórę i włosyStymulują prawidłowy metabolizm
makroskładników odżywczychWitamina B-50® Complex składa się z kilku witamin, które współdziałają ze sobą wspierając układ
nerwowy. Witaminy z grupy B odgrywają ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania metabolizmu i wpływają na dobre
samopoczucie. Kompleks witamin z grupy B wspiera również metabolizm energetyczny.Zalecane spożycieStosować jedną (1) kapsułkę
dziennie, najlepiej podczas posiłku.WażneNie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być
stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.Przeciwwskazania: Okres ciąży i karmienia piersią, nadwrażliwość na
którykolwiek ze składników produktu.Przechowywać: W miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu,
unikać nadmiernego ciepła. Nie używać, jeśli uszczelka pod korkiem jest uszkodzona lub jej brakuje.SkładnikiInne składniki: Żelatyna,
celuloza mikrokrystaliczna, krzemian wapnia, krzemionka, sole magnezowe kwasów tłuszczowych.Produkt nie zawiera: Sztucznych
Barwników, Aromatów, Konserwantów, Cukru, Skrobi, Mleka, Laktozy, Glutenu, Pszenicy, Drożdży, Sodu.1 Kapsułka % RWSTiamina (B1)
(Monoazotan tiaminy) 50 mg 4545%Ryboflawina (B2) 50 mg 3571%Niacyna (B3)

(Amid kwasu nikotynowego) 50 mg 313%Witamina B6

(Chlorowodorek pirydoksyny) 50 mg 3571%Kwas foliowy

(Kwas pteroilomonoglutaminowy) 400 µg 200%Witamina B12

(Cyjanokobalamina) 50 µg 2000%Biotyna

(D-biotyna) 50 µg 100%Kwas pantotenowy

(D-pantotenian wapnia) 50 mg 833%PABA

(Kwas p-aminobenzoesowy) 50 mg *Inozytol 50 mg *Cholina

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/puritan-s-pride-witamina-b50-complex-100-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

(Dwuwinian choliny) 50 mg *Opatentowana mieszanka®:

Lucerna, rzeżucha

pietruszka

lecytyna sojowa

otręby ryżowe 5 mg *% RWS -Referencyjna wartość spożycia* Referencyjna wartość spożycia nieustalona

ProducenteWitaminy Sp. z o.o.ul. Lwowska 31/10156-400 Oleśnica
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