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BICAPS B COMPLEX 120 kaps. Formeds
 

Cena: 63,40 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać kaps.

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

BICAPS B COMPLEX

ilość porcji: 60 (120 kapsułek)

Suplement diety BICAPS B COMPLEX zawiera kompleksową kompozycję witamin
z grupy B oraz inulinę bez żadnych dodatków. Suplement diety BICAPS B COMPLEX zawiera między innymi: witaminę B6 (P-5-P),
witaminę B12 (metylokobalamina)
oraz folian (L-metylofolian). Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.
Naturalna kapsułka z pullulanu

Pullulan jest otrzymywany w naturalnym procesie fermentacji.
Podczas produkcji nie stosuje się surowców pochodzenia zwierzęcego,
dlatego kapsułka jest odpowiednia dla wegetarian i wegan.

Przejrzysty skład:

skład produktu

Porcja dzienna (2 kapsułki) zawiera (referencyjne wartości spożycia %):

Inulina – 120 mg
Witamina B1 – 50 mg (4 545%)
Witamina B2 – 40 mg (2 857%)
Niacyna (mg NE) (B3) – 50 mg (312%)
Cholina (B4) – 50 mg
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Kwas pantotenowy (B5) – 50 mg (833%)
Witamina B6 – 18 mg (1 286 %)
Biotyna (B7) – 500 µg (1 000 %)
Inozytol – 50 mg
Folian (B9) - 500 µg (250%)
PABA (B10) – 50 mg
Witamina B12 – 100 µg (4 000%)

NE – ekwiwalent niacyny

Składniki: cholina (wodorocytrynian choliny), pullulan (otoczka kapsułki), inulina (korzeń cykorii), witamina B1 (monoazotan tiaminy),
kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), inozytol, PABA (kwas para-aminobenzoesowy), witamina B2 (ryboflawina), niacyna (amid
kwasu nikotynowego, kwas nikotynowy), witamina B6 (P-5-P 5’-fosforan pirydoksalu), folian (L-metylofolian wapnia), biotyna (D-biotyna),
witamina B12 (metylokobalamina).

Sposób użycia;

Spożyć 2 kapsułki 1 raz dziennie w trakcie posiłku.

Warunki przechowywania:
Chronić przed światłem, przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Produkty nie zawierają sztucznych wypełniaczy, przeciwzbrylaczy
i barwników, takich jak: stearynian magnezu, dwutlenek krzemu,
dwutlenek tytanu itp.
Pojemnik z roślinnych surowców

Pojemnik wykonany jest z roślinnych i odnawialnych surowców nie GMO. Etykieta jest w pełni biodegradowalna i nadaje się do
kompostowania.

środki ostrożności

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych, nie powinien
być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące bez konsultacji lekarskiej. Produkt nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Zalecamy zrównoważony sposób żywienia i
zdrowy tryb życia.
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