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MebeVIT B-complex 60 tabletek
 

Cena: 38,10 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 60 tabletek

Postać Tabletki

Producent/
Dystrybutor

NATUR PRODUKT PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

O wartości witamin z grupy B dla organizmu nie trzeba nikogo przekonywać. Zapewniają one prawidłowe działanie wielu układów w ciele
człowieka. Są niezastąpione w zakresie układu nerwowego oraz zdrowia psychicznego. Wpływają także pozytywnie na nastrój, a w
czasie sezonowych chorób, jak grypy i przeziębienia, znacząco podnoszą odporność i pozwalają uniknąć zachorowania. Wpływają także
na poziom zmęczenie i znużenia. Dlatego też warto regularnie sięgać po Mebevit B-complex, który zapewnia pełną gamę witamin z tej
grupy. Charakterystyka  Część witamin z grupy B jest metylowanych. Wiąże się to z ich przystępnością dla organizmu. Przykładowo
witamina B9, zwana kwasem foliowym, oraz B12 dostarczane są do organizmu najczęściej w formie nieaktywnej. Dopiero po
przemianach w organizmie mogą zostać wykorzystane. Odpowiada za to proces metylacji. W Mebevit B-complex zawarliśmy już
metylowane formy tych witamin, dzięki czemu są one łatwiej dostępne i lepiej przyswajalne. Wśród najważniejszych składników
zawartych w tabletkach Mebevit B-complex można wymienić foliany, tiaminę oraz witaminę B6, które zapewniają prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego. Jednocześnie te same składniki biorą udział w prawidłowym przebiegu funkcji psychologicznych.
Ma to ogromne przełożenie na dobre samopoczucie. Większość witamin z grupy B zmniejsza poczucie zmęczenia oraz znużenia. Z kolei
kwas pantotenowy pozwala utrzymać najwyższą sprawność umysłową. Zastosowanie MebeVIT-B - suplement diety, który zawiera w
składzie zestaw witamin z grupy B, w tym metylowane formy kwasu foliowego i kobalaminy. Tabletki MebeVIT-B wspierają układ
nerwowy, nastrój, oraz sprawność umysłową. Przyczyniają się do zmniejszenia uczucia znużenia oraz zmęczenia. Produkt przeznaczony
dla osób dorosłych. Składniki Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6), amid kwasu nikotynowego (niacyna), ryboflawina (witamina B2), monoazotan tiaminy (witamina B1), metylokobalamina
(witamina B12), sól glukozaminowa kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wiążąca: talk, barwniki: węglan wapnia, E120 i E132. 
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