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Witamina B Complex MAX, 30 kapsułek roślinnych Vcaps®
 

Cena: 19,50 PLN

Opis słownikowy

Producent Xenico Pharma

Opis produktu
 

Opis

Witamina B Complex MAX zawiera w swoim składzie unikalną kombinację najwyższej jakości witamin z grupy B, które posiadają liczne,
udowodnione naukowe, pozytywne właściwości dla organizmu. Preparat zawiera witaminę B12 w formie metylokobalaminy, która jest jej
najbardziej aktywną formą chemiczną, jest najlepiej przyswajalna, ponieważ nie musi w organizmie ulegać przekształceniu do formy
metylowej, a jest jej gotową formą.

• Witamina B6 wspiera prawidłowe działanie układu odpornościowego oraz przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej, pomaga
w prawidłowym działaniu układu nerwowego i w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego.

• Kwas foliowy pomaga w prawidłowej produkcji krwi, utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny oraz prawidłowych funkcji
psychologicznych, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz bierze udział w procesie podziału komórek. Kwas
foliowy pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i w prawidłowej syntezie aminokwasów.

• Witamina B12 pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania
metabolizmu energetycznego oraz zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia. Witamina B12 wspiera również prawidłowe funkcjonowanie
układu odpornościowego.

• Biotyna przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych, pozwala zachować zdrową skórę i
włosy oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

Składniki:
substancja wypełniająca – skrobia ziemniaczana, substancja wypełniająca – mąka ryżowa, hydroksypropylometyloceluloza (HPMC) –
kapsułka roślinna Vcaps®, substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny), barwnik – dwutlenek tytanu, biotyna (D-biotyna), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), witamina B12
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(metylokobalamina).

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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