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Naturell Witamina B12 a 100tabl. tabl.do żucia - 100 tabl.
(60+40tabl.gratis)
 

Cena: 20,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 tabl. (60+40tabl.gratis)

Postać tabl.do żucia

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
 

Nazwa produktu: 

Naturell Witamina B12

10 μg wit. B12

suplement diety 

 

 

Ważne informacje o produkcie:

aktywna forma witaminy B12: metylokobalamina,

produkt odpowiedni dla wegan i wegetarian,

bez cukru i laktozy, bezglutenowy,

aż 100 tabletek w jednym opakowaniu

preparat w postaci tabletki do rozgryzania i żucia, nie wymaga połykania ani popijania – wygodne stosowanie dla osób
z problemem połykania kapsułek
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Dlaczego warto postawić na aktywną formę witaminy B12?

 

Suplement diety Naturell Witamina B12 zawiera witaminę B12 w formie metylokobalaminy. Metylokobalamina jest to aktywna forma
witaminy B12, dlatego nie wymaga udziału wszystkich enzymów potrzebnych do przekształcenia formy nieaktywnej biologicznie
w aktywną. Dzięki temu cechuje ją wyższa biodostępność, w porównaniu do cyjanokobalaminy1. 

 

Naturell Witamina B12 uzupełnia dietę w witaminę B12 (metylokobalamina), która: 

 

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,

przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,

pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek (erytrocytów) odpowiedzialnych za transport tlenu w organizmie,

jest zalecana w diecie wegetariańskiej i wegańskiej.

 

 

1 Cristiana Paul, Comparative Bioavailability and Utilization of Particular Forms of B12 Supplements With Potential to Mitigate B12-related Genetic Polymorphisms, Integrative
Medicine, Vol. 16, No. 1, February 2017.

Zawartość składników:

 Jedna tabletka zawiera:

witamina B12 (metylokobalamina) 10 μg (400%*)

*procent realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia

Składniki: substancje słodzące: sorbitol, ksylitol; substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; substancje glazurujące: kwasy
tłuszczowe (kwas stearynowy), glikol polietylenowy, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu); aromat naturalny;
witamina B12 (metylokobalamina); substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu.
Suplement diety Naturell Witamina B12 zawiera substancje słodzące.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: dorośli – 1 tabletka dziennie.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Ograniczenia stosowania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i
karmiącym piersią.

Warunki przechowywania: produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu,
niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Ilość: 100 TABLETEK do rozgryzania i żucia

Witamina B12 pochodzi spoza UE.

www.naturell.pl

Dystrybutor: 
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USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35,
02-822 Warszawa

Producent: Naturell AB, Szwecja
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