Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

OLIMP GOLD-VIT B FORTE 60 tabl.
Cena: 10,92 PLN

Opis produktu
OLIMP GOLD-VIT B FORTE 60 tabl.
Informacje ogólne:
Gold-Vit® B Forte jest suplementem diety, który dzięki kompleksowi witamin z grupy B, w specjalnie dobranej wzmocnionej dawce,
ułatwia pokrycie zapotrzebowania organizmu na te witaminy, zwłaszcza w okresie: gdy organizm jest osłabiony, po przebytych
chorobach, w czasie rekonwalescencji, przy zwiększonym wysiłku fizycznym.
Witaminy B to niedoceniana grupa witamin, które mają istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Odpowiednie,
zgodne z zaleceniami poziomu dziennego spożycia, dostarczanie witamin B, które występują w preparacie Gold-Vit® B Forte pozytywnie
wpływa na:
Zdrową skórę - witamina B2, niacyna i biotyna pomagają zachować zdrową skórę.
Układ nerwowy - witamina B2, niacyna i biotyna przyczyniają się do właściwego funkcjonowania układu nerwowego.
Metabolizm - biotyna przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych.
Foliany pomagają w prawidłowej syntezie aminokwasów, co ma niebagatelne znaczenie przy intensywnym wysiłku fizycznym.
Krew
Witaminy B6 i B12 wspomagają prawidłową produkcję czerwonych krwinek.
Foliany pomagają w prawidłowej produkcji krwi.
Skład:
Substancje wypełniające - celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; amid kwasu nikotynowego –
niacyna; laktoza (z mleka); D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, substancja wiążąca - fosforany wapnia; chlorowodorek
pirydoksyny - wit. B6, cyjanokobalamina - wit. B12, ryboflawina – wit. B2, chlorowodorek tiaminy - wit. B1, substancja przeciwzbrylająca
– sole magnezowe kwasów tłuszczowych; kwas pteroilomonoglutaminowy - folian, D-biotyna – biotyna, substancje glazurujące - alkohol
poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu; barwniki - dwutlenek tytanu,
tlenek żelaza.
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Dawkowanie:
1 tabletka lub inaczej po konsultacji z lekarzem.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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