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Vit. B Complex MAX 120 kaps. DR EWA DĄBROWSKA
 

Cena: 98,00 PLN

Opis słownikowy

Postać kaps.

Producent JODAVITA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Witamina B Complex Max
Witamina B Complex MAX to pełny zestaw witamin z grupy B w wysokich dawkach. Składniki zawarte w kapsułkach pełnią w organizmie
liczne funkcje. Preparat jest polecany przez dr Ewę Dąbrowską do systematycznego uzupełniania zwłaszcza przez wegan i wegetarian.
Wykluczenie z diety produktów mięsnych i pochodzenia zwierzęcego może wiązać się z ryzykiem niedoborów witaminy B12.
Suplementacja witamin z grupy B jest bardzo ważna także u osób starszych. To składnik niezbędny dla zachowania zdrowia i
sprawności. Suplement diety witamina B Complex Max powinien być regularnie zażywany przez pacjentów stosujących preparaty jodu.
Witamina B12 ma postać metylokobalaminy, która jest szczególnie cenna zwłaszcza u osób z wrodzoną mutacją genu MTHFR, podczas
gdy inna jej postać – cyjankobalamina, może być w takich przypadkach mało skuteczna.
Witamina B Complex – zastosowanie:
Zaspokajanie potrzeb organizmu na mikro- i makroelementy, w tym witamin z grupy B, zapewnia dobre samopoczucia. Niweluje stany
zapalne, dzięki czemu zmniejsza ryzyko zachorowań, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Likwiduje także podrażnienia i
zaczerwienienia skóry, poprawia wygląd cery i wyrównuje jej koloryt, zmniejsza trądzik. Wpływa również pozytywnie na proces
regeneracji organizmu i opóźnia procesy starzenia. W W efekcie, suplement diety witamina B Complex MAX stworzony i zalecany przez
dr Ewę Dąbrowską to doskonała profilaktyka zdrowotna i skuteczny sposób zapobiegania niedoborom.
Właściwości witamin z grupy B:
– przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
– wspierają układ odpornościowy, leczą stany zapalne, przyspieszają regenerację organizmu
– wspierają układ nerwowy, w efekcie podnoszą koncentrację
– poprawiają kondycję włosów, skóry i paznokci oraz dbają o prawidłowy stan błon śluzowych
– utrzymują prawidłowy stan czerwonych krwinek
– pomagają zachować zdrowy wzrok
Dawkowanie:
3 kapsułki dziennie podczas posiłku. Należy popić dużą ilością wody.
Skład:
inulina; niacyna (amid kwasu nikotynowego); substancja wypełniająca: hydroksypropylometyloceluloza; kwas pantotenowy (D-
pantotenian wapnia); leucyna; tiamina (monoazotan tiaminy); ryboflawina (ryboflawina); inozytol; witamina B6 (chlorowodorek
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pirydoksyny); PABA (kwas para-aminobenzoesowy); cholina (dwuwinian L-choliny); biotyna (D-biotyna); kwas foliowy (kwas
pteroilomonoglutaminowy); witamina B12 (metylokobalamina)
Skład zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia:
Składniki w 3 kapsułkach – %RWS*:
Tiamina 99,99 mg – 9090%
Ryboflawina 39,99 mg – 2856%
Niacyna 600 mg – 3750%
Witamina B6 18 mg – 1285%
Kwas foliowy 600 µg – 300%
Witamina B12 99 µg – 3960%
Biotyna 600 µg – 1200%
Kwas pantotenowy 200 mg – 3333%
Inozytol 19,98 mg –
PABA 9,99 mg –
Cholina 9,99 mg –
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