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MSE WITAMINA B COMLPEX 30 KAPS.
 

Cena: 94,00 PLN

Opis słownikowy

Producent MITOPHARMA

Opis produktu
 

Preparat B-Komplex MSE pozwala zadbać o poziom wszystkich 8 witamin z grupy B, jednocześnie dostarczając organizmowi również
choliny oraz inozytolu w odpowiednio wysokich porcjach.

Preparat B-Kompleks MSE zawiera uzupełniające się w działaniu witaminy z grupy B. Zapewnia to maksymalną biodostępność oraz
skuteczność stosowania produktu. Witaminy z grupy B nie są magazynowane w organizmie, dlatego warto regularnie dbać o utrzymanie
ich prawidłowego poziomu w komórkach.

Kiedy warto stosować kompleks witamin z grupy B?

* Gdy chcesz przyczynić się do zmniejszenia uczucia zmęczenia oraz znużenia. * W celu utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego.

* Dla utrzymania prawidłowego metabolizmu homocysteiny, funkcjonowania serca i produkcji czerwonych krwinek. * Kiedy chcesz
wesprzeć ochronę antyoksydacyjną organizmu.
  * Aby wspomóc prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

  Jeżeli marzysz o zdrowych włosach, skórze oraz paznokciach.
  Gdy ważne jest dla Ciebie wsparcie układu odpornościowego.
  Jeśli chcesz wesprzeć prawidłowy metabolizm żelaza, białek, tłuszczów, glikogenu, a także gospodarkę hormonalną organizmu.
  W przypadku zwiększonego zapotrzebowania organizmu na witaminy z grupy B.

  B-Komplex MSE to preparat zawierający kompletny zestaw witamin z grupy B o wzajemnie uzupełniającym się działaniu.
  B-Komplex MSE zawiera aktywną postać witaminy B12 – metylokobalaminę.
  Preparat stanowi dobre źródło folianów (witamina B9, kwas foliowy) oraz jego biologicznie aktywnej formy, czyli
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metylotetrehydrofolianu (5-MTHF).
  Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby.
  B-Komplex MSE to produkt bezglutenowy, odpowiedni dla wegan, wegetarian i osób z nietolerancjami pokarmowymi.

B-Komplex MSE - jak stosować?

  Wystarczy Ci już 1 kapsułka dziennie.

  Preparat przyjmuj najlepiej rano, popijając wystarczającą ilością wody.

  Preparat zawiera najważniejsze witaminy z grupy B w odpowiednio wysokich porcjach i formie. Należą do nich:

  tiamina (witamina B1), ryboflawina (witamina B2), niacyna (witamina B3, niacynamid), cholina (witamina B4), kwas pantotenowy
(witamina B5), witamina B6, biotyna (witamina B7), inozytol, foliany (witamina B9, kwas foliowy), witamina B12.
  Postać kompleksu witamin sprzyja bardzo dobremu przyswajaniu oraz skutecznemu wykorzystaniu substancji czynnych przez
organizm.
  B-Komplex MSE to źródło aktywnych biologicznie form witaminy B12, folianów (kwasu foliowego, witaminy B9) oraz witaminy B6.

Preparaty stanowiące ofertę Mito-Pharma produkowane są w Niemczech i Szwajcarii z zachowaniem najwyższych standardów jakości
GMP (zasada dobrej praktyki produkcyjnej). Formuły preparatów powstają na bazie 50 lat doświadczenia dr Franza Enzmanna, co
gwarantuje zachowanie najwyższej czystości, jakości, a także niezmienności składu produktów.
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