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Witamina B Complex Premium 90 kaps. roślinnych Vcaps®
 

Cena: 43,90 PLN

Opis słownikowy

Producent Xenico Pharma

Opis produktu
 

Opis

XeniVIT Witamina B Complex Premium to wysokiej jakości produkt zawierający kompozycję wszystkich witamin z grupy B. Składniki
występują w wysoko przyswajalnych i aktywnych formach np. aktywna forma witaminy B12 – metylokobalamina, aktywna witamina B6
– P-5-P czy kwas foliowy w postaci L-metylofolianu wapnia (extrafolate®). Preparat został wzbogacony o inozytol, który pełni funkcję
regulującą układ hormonalny czy PABA, który jest prekursorem syntezy kwasu foliowego w organizmie.

Witaminy B1, B2, B6, B12, niacyna, biotyna pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Witaminy B6, B12, folian
wspomagają funkcjonowanie układu odpornościowego. Witaminy B6, B12, cholina, folian pomagają w utrzymaniu prawidłowego
metabolizmu homocysteiny. Witaminy B2, B6, B12 pomagają w produkcji czerwonych krwinek. Witamina B1 pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu serce. Biotyna pomaga zachować zdrową skórę i włosy.

Produkt zawiera składniki przebadane naukowo.

Nie zawiera cukru, soli, glutenu, kazeiny i laktozy. Wyprodukowano bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych i
barwiących. Preparat bezpieczny dla diabetyków.

Składniki:
inulina z cykorii, cholina (Diwodorocytrynian choliny), inozytol, PABA (kwas p-aminobenzoesowy), witamina B1 (Chlorowodorek tiaminy),
witamina B2 (Ryboflawina), witamina B3 niacyna (Amid kwasu nikotynowego), hydroksypropylometyloceluloza (HPMC) – kapsułka
roślinna Vcaps®, biotyna (D-biotyna), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (P-5-P, 5-fosforan pirydoksalu), kwas
foliowy (extrafolate®), celuloza mikrokrystaliczna, witamina B12 (metylokobalamina), boeson – uwodorniony olej rzepakowy.
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Sk?adnik Porcja dzienna (2 kaps) % (RWS)*
witamina B1 (tiamina) 50 mg  4545 %

witamina B2 (ryboflawina) 50 mg  3571 %
witamina B3 (niacyna) 50 mg  312 %
witamina B4 (cholina) 50 mg –

witamina B5 (kwas
pantotenowy)

50 mg 833 %

witamina B6 (P-5-P) 25 mg 1785 %
witamina B7 (D-biotyna) 500 µg 1000 %
witamina B8 (inozytol) 50 mg –

witamina B9 (kwas foliowy
extrafolate®)

500 µg  250 %

witamina B10 (PABA) 50 mg –
witamina B12

(metylokobalamina)
500 µg 20000 %

inulina z cykorii 120 mg –

*% referencyjna warto?? spo?ycia

Stosowanie
Zalecane dzienne spożycie: 1 kapsułka, spożywać w trakcie posiłku popijając wodą. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu doby.

Dodatkowe informacje
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem. Przechowywać w sposób niewidoczny i
niedostępny dla małych dzieci.

Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu doby. Nie stosować
preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Nie należy stosować suplementu diety po upływie daty
minimalnej trwałości. Data minimalnej trwałości znajduje się z boku opakowania. Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety. Zaleca się zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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