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Olimp B12 Forte Bio-Complex x 30 kaps.
 

Cena: 17,09 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OLIMP B12 Forte Bio-Complex to suplement diety wspomagający pracę układu krwiotwórczego. Wspiera metabolizm homocysteiny i
uczestniczy w prawidłowym przebiegu powstawania krwi oraz jej krzepnięcia. Zapobiega anemii.

Skład:
1 kaps. zawiera: węglan wapnia, diglicynian wapnia (chelat aminokwasowy wapnia Albion® TRAACS®) 120 mg, cyjanokobalamina –
wit.B12 500 µg, celuloza mikrokrystaliczna – substancja wypełniająca, diglicynian żelaza (chelat aminokwasowy żelaza Ferrochel®,
TRAACS®) 7 mg, octan DL-α-tokoferylu - wit. E 10 mg, stearynian magnezu – substancja przeciwzbrylająca, chlorowodorek pirydoksyny
– wit.B6 3 mg, kwas pteroilomonoglutaminowy – folian 400 µg, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwnik: E 171).

Działanie:
Suplement diety charakteryzuje się złożonym, wyjątkowym składem. Stanowi bogate źródło witaminy B12 wzbogaconej dodatkowo
bardzo dobrze przyswajalnymi chelatami aminokwasowymi żelaza i wapnia. Witamina B12, B6 i kwas foliowy odgrywają ważną rolę w
przemianach metabolicznych homocysteiny, która determinuje pracę systemu sercowo-naczyniowego. Kwas foliowy bierze udział w
powstawaniu krwi, a wapń ma wpływ na krzepnięcie krwi. Żelazo jest składnikiem niezbędnym do prawidłowej produkcji erytrocytów i
hemoglobiny. Zapobiega niedokrwistości. Witamina E jest antyoksydantem, który zabezpiecza przed wolnymi rodnikami.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na składniki preparatu

Wskazania:
Należy stosować w celu uzupełnienia w organizmie poziomu witaminy B12. Preparat wskazany w celu wspomagania funkcjonowania
układu krwionośnego i nerwowego. Polecany również jako środek utrzymujący prawidłowy metabolizm homocysteiny.

Sposób użycia:
Stosować doustnie. Należy stosować 1 kaps./24h. w czasie jedzenia lub zaraz po jego spożyciu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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