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Olimp Gold-Vit B Forte x 60 szt.
 

Cena: 11,31 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 szt.

Postać tabl.powl.

Producent OLIMP LABORATORIES

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Gold-Vit™ B Forte to suplement diety w postaci tabletek powlekanych, zawierający kompleks witamin z grupy B, niezbędnych do
właściwego przebiegu procesów zachodzących w organizmie, np. witamina. B2, niacyna i biotyna przyczyniają się do prawidłowego
funkcjonowania układu nerwowego, a także pomagają zachować zdrową skórę. Dodatkowo biotyna przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych. Witaminy B6 i B12 wspomagają prawidłową produkcję czerwonych krwinek.
Foliany pomagają w prawidłowej produkcji krwi, a także prawidłowej syntezie aminokwasów, co ma niebagatelne znaczenie przy
intensywnym wysiłku fizycznym.

Informacja żywieniowa 1 tabletka
Witamina B1 2,8 mg (250%*)
Witamina B2 4,2 mg (300%*)
Niacyna 32 mg (200%*)
Witamina B6 4,2 mg (300%*)
Kwas foliowy 400 µg (200%*)
Witamina B12 5 µg (200%*)
Biotyna 100 µg (200%*)
Kwas pantotenowy 12 mg (200%*)

*%ZDS – procent realizacji zalecanego dziennego spożycia.

Składniki: 
celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana – substancje wypełniające; amid kwasu nikotynowego –
niacyna; laktoza; D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, fosforan wapnia – substancja wiążąca, chlorowodorek pirydoksyny - wit.
B6, cyjanokobalamina - wit. B12, ryboflawina – wit. B2, chlorowodorek tiaminy - wit. B1, stearynian magnezu – substancja
przeciwzbrylająca, kwas pteroilomonoglutaminowy - folian, D-biotyna – biotyna; alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, krzemian
glinowo-potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu – substancje glazurujące; dwutlenek tytanu, tlenek żelaza – barwniki.

Preparat przeznaczony: 
jako suplement diety ułatwiający pokrycie zapotrzebowania organizmu na witaminy z grupy B, w szczególności w okresie wzmożonego
zapotrzebowania na te składniki, będącego wynikiem osłabienia organizmu, przebytych chorób, w okresie rekonwalescencji lub
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zwiększonego wysiłku fizycznego.

Zalecana dzienna porcja: 
1 tabletka lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

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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