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NATURELL Witamina B12 Forte 60 tabletek do ssania
 

Cena: 37,25 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,1 mg

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabetki do ssania

Producent/
Dystrybutor

USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Cyanocobalaminum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Supmelent diety Naturell Witamina B12 forte pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek. Wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.Tabletka do ssania instant nie
wymaga połykania ani popijania, szybko rozpuszcza się na języku przez co jest wygodna do stosowania.  Wskazania  Suplementacja
diety w witaminę B12.  Działanie  Preparat Naturell Witamina B12 Forte uzupełnia dietę w witaminę B12 (cyjanokobalaminę), która: 
pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek (erytrocytów) odpowiedzialnych za transport tlenu w organizmie;  pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego;  przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia;  jest zalecana w
diecie wegetariańskiej i wegańskiej.  Zalecana do spożycia dzienna porcja  Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do
uzyskania korzystnego działania produktu: dorośli 1 tabletka dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.  
Składniki  Substancja wypełniająca: mannitol; witamina B12 (cyjanokobalamina); skrobia; substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe
(kwas stearynowy); skrobia modyfikowana: hydroksypropyloskrobia; aromat; substancje glazurujące: dwutlenek krzemu, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu). Może zawierać śladowe ilości skorupiaków, ryb, soi i ich produktów
pochodnych. Naturell Witamina B12 forte zawiera substancję słodzącą. Preparat nie zawiera cukru.  Składnik/ Jedna tabletka zawiera
witamina B12 (cyjanokobalamina)/ 100 mµ (4000%*) *-procent realizacji referencyjnych wartości spożycia   Uwagi do stosowania  Nie
należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i
prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Suplementy diety
należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przeciwwskazania  Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.
Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią. 
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