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SOLGAR Kompleks witamin B i witaminy C, 100 tabletek
 

cena: 60,65 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 100 tabletek

Postać tabletki

Producent Solgar Vitamin and Herb

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Suplement diety Kompleks witamin B i witaminy C pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia. Preparat wspiera prawidłową
pracę układu nerwowego i krwionośnego.
Zawiera osiem witamin z grupy B: B1, B2, B6, B12, kwas pantotenowy, niacyna, biotyna i kwas foliowy. Ponadto 500 mg witaminy C w
porcji dziennej.

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (2 kapsułki) zawiera:
• Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 500 mg
• Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) – 100 mg
• Inozytol – 100 mg
• Niacyna (witamina B3, amid kwasu nikotynowego) – 100 mg
• Cholina (dwuwinian choliny) – 41 mg
• Tiamina (witamina B1, monoazotan tiaminy) – 10 mg
• Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 10 mg
• Ryboflawina (witamina B2) – 10 mg
• Sproszkowana mieszanka ziołowa: algi brunatne, liść i łodyga lucerny, ekstrakt z owoców wiśni aceroli, liście pietruszki, ziele rukwi
wodnej, owoce dzikiej róży – 13 mg
• Biotyna (D-biotyna) – 25 μg
• Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) – 100 μg
• Witamina B12 (cyjanokobalamina) – 25 μg

Sposób użycia:
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe dwie (2) tabletki dziennie podczas posiłku lub według wskazań lekarza.

Składniki:
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witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja wypełniająca: celuloza; kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), inozytol, niacyna
(witamina B3, amid kwasu nikotynowego), cholina (dwuwinian choliny), substancjae przeciwzbrylającae: (roślinne) kwasy tłuszczowe,
substancja stabilizująca: sól sodowa karboksymetylocelulozy, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, tiamina
(witamina B1, monoazotan tiaminy), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu,
ryboflawina (witamina B2), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych, sproszkowana
mieszanka ziołowa: algi brunatne, liść i łodyga lucerny, ekstrakt z owoców wiśni aceroli, liście pietruszki, ziele rukwi wodnej, owoce
dzikiej róży; substancja stabilizująca: sól sodowa karboksymetylocelulozy; substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza,
glicerol (roślinny); barwniki: ryboflawina, dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: glicerol (roślinny), biotyna (D-biotyna), kwas foliowy
(kwas pteroilomonoglutaminowy), witamina B12 (cyjanokobalamina)

Informacja alergiczna:
Produkt bezglutenowy.
Nie zawiera: pszenicy, produktów mlecznych, soi, drożdży, cukrów, skrobi, sztucznych substancji przedłużających trwałość, aromatów.

Ważne informacje:
Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem.
Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową.

Producent:
Solgar Vitamin and Herb, Inc.
500 Willow Tree Road
Leonia, NJ 07605
USA

ZdroVita.pl gwarantuje ponadto szybką, bezpieczną i darmową dostawę zamówionych preparatów. Zapewniamy także
przechowywanie i transport w kontrolowanych warunkach, gwarantujących zachowanie pełni właściwości.

Dostarczamy Zdrowie od 2008 roku - ZdroVita.pl
Zaufaj sprawdzonej marce.
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