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Befoli tabl. 30 tabl.
 

Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Producent VITABALANS OY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
BEFOLI 30 tabletek

Wskazania:
Befoli to suplement diety przeznaczony do codziennego stosowania w celu uzupełnienia diety w witaminy z grupy B.

Składniki:
Befoli: substancje wypełniające (celuloza, hydroksypropylometyloceluloza), witaminy b monoazotan tiaminy, D-pantotenian wapnia,
ryboflawina, amid kwasu nikotynowego, chlorowodorek pirydoksyny, cyjanokobalamina, substancja glazurująca
(hydroksypropyloceluloza), barwniki (dwutlenek tytanu, tlenek żelaza), emulgator (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), substancja
przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), kwas pteroilomonoglutaminowy, D-Biotyna.

Substancje czynne:
Tiamina (witamina B1)
Witamina B2
Pirydoksyna (witamina B6)
Cyjanokobalamina (Witamina B12)
Niacyna
Kwas foliowy
Kwas pantotenowy
Biotyna

Dzienna dawka (1 tabletka) zawiera: Witamina B1 35 mg; Witamina B2 35 mg; Witamina B3 (Niacyna) 35 mg; Witamina B5 (Kwas
Pantotenowy) 35 mg; Witamina B6 25 mg; Witamina B12 10 µg; Kwas Foliowy 600 µg; Biotyna 150 µg.

Właściwości:
Befoli to kompleks witamin z grupy B zawarty w suplemencie diety o przedłużonym uwalnianiu. Dzięki zawartym w nim składnikom,
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 pomaga on redukować skutki zmęczenia. Witaminy B są niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia fizycznego jak i dobrego
samopoczucia. Przyczyniają się do prawidłowej wydajności energetycznej metabolizmu (B1, B2, B3, B5, B6, B12, biotyna), a tym samym
do normalnego funkcjonowania układu odpornościowego. Witamina B rozpuszcza się w wodzie i w niewielkich ilościach jest
magazynowana w organizmie. Właśnie dlatego jej codzienne spożycie jest tak ważne, by uzupełniać codzienne zapotrzebowanie.
Najlepszym źródłem witamin jest zróżnicowana dieta, należy jednak pamiętać, że witaminy z grupy B łatwo ulegają zniszczeniu w
procesie przygotowywania posiłków np. gotowania. Witamina B12 i kwas foliowy przyczyniają się do tworzenia czerwonych krwinek.
Witaminy B1, B2, B3, B5, B6 i B12 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu systemu nerwowego, a niektóre z nich jak (B1, B3, B6, B12)
do normalnego działania funkcji psychologicznych. Prawie wszystkie witaminy B (B1, B2, B3, B6, B5, B12, kwas foliowy) przyczyniają się
do zmniejszenia uczucia zmęczenia. Witaminy B6, B3 (niacyna) i biotyna przyczyniają się do utrzymania zdrowej skóry. Befoli zawiera
najważniejsze witaminy z grupy B w wysokich dawkach. Dodatkowo, tabletka jest opracowana tak żeby pozwolić na stopniowe
uwalnianie się witamin, ich lepsze wchłanianie oraz przedłużony efekt działania.

Stosowanie:
Befoli należy przyjmować w ilości 1 tabletki na dobę. Tabletkę należy połknąć popijając wodą.

Opakowanie:
30 tabletek

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent:
VITABALANS
ul. Narbutta 5 m 1
02-564 Warszawa
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