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Olimp B12 MAX tabl. 60 tabl. tabl. - 60 tabl.
 

Cena: 35,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Olimp B12 Max to suplement diety w postaci tabletek zawierających wysoką porcję witaminy B12. Witamina B12 pomaga w utrzymaniu
prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Homocysteina jest czynnikiem determinującym stan układu sercowo-naczyniowego.

Opis
B12 Max to prosty i wygodny sposób na uzupełnienie diety w wysokiej jakości witaminę B12. Każda z łatwych do połknięcia tabletek
zawiera aż 700 μg tej witaminy, która zgodnie z badaniami naukowymi:

  ogrywa rolę w procesie podziału komórek
  przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
  wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i odpornościowego
  korzystnie wpływa na zachowanie właściwego metabolizmu homocysteiny - składnika występującego w osoczu krwi i zarazem
określającego stan układu sercowo-naczyniowego
  wspiera w zachowaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
  wspiera prawidłową produkcję czerwonych krwinek
  sprzyja zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia

Decydując się na suplementację preparatem marki Olimp Labs należy pamiętać, aby produktu nie traktować jako zamiennika
zbilansowanej diety, a jedynie jako jej dodatek. B12 Max to suplement diety bezpieczny w stosowaniu. Do jego produkcji naukowcy z
nowoczesnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego firmy farmaceutycznej Olimp Laboratories wykorzystali wysokiej jakości surowce,
które wielokrotnie poddano mikrobiologicznym i fizykochemicznym analizom. B12 Max polecany jest osobom dorosłym, które dążą do
utrzymania prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i krwiotwórczego.

Składniki
Składniki: substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna; cyjanokobalamina – wit. B12; substancja wypełniająca – sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana; substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu.
Informacja o wartości odżywczej 1 tabletka
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Witamina B12 700 μg (28 000%*)

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Dawkowanie
Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka raz dziennie w trakcie lub bezpośrednio po posiłku.

Dla osób dorosłych jako preparat uzupełniający dietę w składnik wspomagający utrzymanie prawidłowego metabolizmu homocysteiny,
dążących do utrzymania prawidłowego funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego i krwiotwórczego.

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

Przechowywanie
Warunki przechowywania: przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych
opakowaniach. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
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