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FORMEDS BICAPS B COMPLEX kompleks witamin z grupy B
- 120 kaps.
 

Cena: 78,90 pln

Opis słownikowy

Producent FORMEDS

Opis produktu
 

Suplement diety BICAPS B COMPLEX to kompleks witamin z grupy B.

 

BICAPS B COMPLEX to naturalna roślinna kapsułka z pullulanu i produkt wegański bez syntetycznych dodatków.

 

 

 

Skład:

Witamina B1 (monoazotan tiaminy) – 50 mg (4 545%)

Witamina B2 (ryboflawina) – 50 mg (3 571%)

Niacyna (B3) (amid kwasu nikotynowego, kwas nikotynowy) – 50 mg (312%)

Cholina (B4) (wodorocytrynian choliny) – 50 mg

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Kwas pantotenowy (B5) (D-pantotenian wapnia) – 50 mg (833%)

Witamina B6 (P-5-P) – 25 mg (1 785%)

Biotyna (B7) (D-biotyna) – 500 µg (1 000%)

Inozytol (B8) – 50 mg

Folian (B9) (L-metylofolian wapnia) – 500 µg (250%)

PABA (B10) (kwas paraaminobenzoesowy) – 50 mg

Witamina B12 (metylokobalamina) – 500 µg (20 000%), Inulina – 120 mg

 

 

Opakowanie: 120 kapsułek (60 porcji)

 

 

Działanie:

Witaminy B2, B6, B12 pomagają utrzymać prawidłowy stanu czerwonych krwinek.

Tiamina wspomaga funkcjonowanie serca.

Biotyna pomaga zachować zdrową skórę i włosy.

Cholina pomaga w funkcjonowaniu wątroby.

Witaminy B6, B12, cholina i folian wspierają utrzymanie prawidłowego metabolizmu homocysteiny.

Witaminy B2, B6, B12, niacyna, kwas pantotenowy i folian wpływają na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia.

Niacyna, biotyna, witaminy B2, B6, B12 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

Witaminy B6, B12 oraz folian wspomagają funkcjonowanie układu odpornościowego. 

 

Produkt ze względu na zawartość choliny posiada specyficzny zapach.
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