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DiaB12, 30 kapsułek cukrzyca witamina b12 nerwy
 

cena: 16,49 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać Tabletki

Producent Dopelherz

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli: 1 kapsułka dziennie między posiłkami.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Skład

Składnik

Ilość w 1 kapsułce - %RWS*

Foliany – kwas foliowy (Kwas pteroilomonoglutaminowy)

200 µg - 100%

Witamina B12 (cyjanokobalamina)

100 µg - 4000%

Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy, żelatyna, skrobia modyfikowana, substancje przeciwzbrylające:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, regulator kwasowości: cytrynian trisodowy, barwnik: dwutlenek tytanu,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas pteroilomonoglutaminowy, cyjanokobalamina, barwnik: błękit patentowy V.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cyjanokobalaminę, kobalt lub pozostałe składniki preparatu.
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Uwagi do stosowania

Foliany pomagają w:

utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny;

prawidłowej produkcji krwi;

utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych;

prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego;

prawidłowej syntezie aminokwasów;

biorą udział w procesie podziału komórek.

Wskazania

Przeznaczony do uzupełniania niedoborów witaminy B12 i kwasu foliowego u osób stosujących metforminę.

Działanie

diaB12 to suplement diety zawierający witaminę B12 i kwas foliowy przeznaczony do uzupełniania niedoborów witaminy B12 i kwasu
foliowego u osób stosujących metforminę.

Cyjanokobalamina to związek, który powszechnie jest znany jako witamina B12. Występuje ona w organizmach zwierząt, gdzie jest
syntezowana wyłącznie przez bakterie. Podstawowym źródłem tej witaminy są produkty pochodzenia zwierzęcego. Folacyna (foliany) to
grupa rozpuszczalnych w wodzie związków heterocyklicznych. Aktywną formą folianów jest kwas foliowy, który powstaje z folianu, czyli
soli kwasu foliowego, pod wpływem witaminy C.

Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących.

Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą Lebera, gdyż preparat może przyspieszyć zanik nerwu wzrokowego.

Ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i zrównoważonego sposobu odżywiania.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Zawartość

30 kapsułek w trzech blistrach po 10 sztuk.

Sposób przechowywania25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: GALENA
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