
VITAMINA B COMPLEX
NATURLIDER 60 Vcaps

EAN: 8435120851317 FABRICANTE: NATURLIDER

Preus vàlids excepte canvis a la nostra web. IVA inclòs. Doc. Version bf-trf-G-20230218
https://bio-farma.es/comprar/naturlider-vitamina-b-complex-naturlider-60-vcaps_4954/

   https://bio-farma.es - info@bio-farma.es C/ Vermell, 20 3r 3a - 17252
St. Antoni de Calonge (Girona) Spain +34 696 79 77 77  

La vitamina B complex Naturlider és beneficiosa per a la salut ja que contribueix al metabolisme energètic
normal, ajuda a disminuir el cansament i la fatiga i contribueix al funcionament normal del cor.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix Vitamina B Complex Naturlider?

La  vitamina  B  complex  Naturlider  és  un  complement  alimentari,  conté:  La  tiamina,  la  riboflavina,  la
niacina, la vitamina B6, la vitamina B12 i àcid pantotènic que contribueixen al metabolisme energètic
normal.
La riboflavina, la niacina, la vitamina B6, la vitamina B12, l'àcid pantotènic i l'àcid fòlic ajuden a disminuir
el cansament i la fatiga.
La tiamina contribueix al funcionament normal del cor.

Quins són els ingredients de Vitamina B Complex Naturlider?

Inositol 100 mg, agent de recobriment (hidroxipropilmetilcel·lulosa (càpsula vegetal)), tiamina clorhidrat al
79% 63,29 mg, turó bitartrat 62,50 mg, D-pantotenat càlcic al 92,5% 54 mg, 5 mg, piridoxina clorhidrat al
82% 30,50 mg, agent de càrrega (maltodextrina), antiaglomerants (estearat de magnesi, diòxid de silici),
àcid pteroilmonoglutàmic 400 µg, cianocobalamina 50 µg i D-bio.

Quines són les propietats de Vitamina B complex Naturlider?

Les vitamines del grup B són beneficioses per a la salut perquè:

La tiamina, la riboflavina, la niacina, la vitamina B6, la vitamina B12 i l'àcid pantotènic contribueixen
al metabolisme energètic normal.
La  riboflavina,  la  niacina,  la  vitamina  B6,  la  vitamina  B12,  l'àcid  pantotènic  i  l'àcid  fòlic  ajuden  a
disminuir el cansament i la fatiga.
La tiamina contribueix al funcionament normal del cor.

Quina és la posologia de Vitamina B Complex Naturlider?

Una càpsula vegetal al dia, amb un got daigua, preferiblement al matí.
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