Vitamine B complex forte
Voedingssupplementen

Wetenswaardigheden:
De vitamines uit het zogenaamde vitamine B complex spelen een belangrijke rol bij een gezond organisme.
Alle B-vitaminen vormen een bijeenbehorende groep en vervullen hun stofwisselingstaken
gemeenschappelijk. Daar ze door het lichaam niet zelf geproduceerd en slechts beperkt opgeslagen kunnen
worden, moeten er voldoende hoeveelheden via de voeding worden toegevoerd.
Vitamine B complex forte-capsules
- Vitamine B1, B2, B6, B12 voor een gezond zenuwstelsel en een normale psychische functie
- Vitamine B2, B6, B12, niacine, foliumzuur, pantotheenzuur voor vermindering van vermoeidheid en
uitputting
- Vitamine B2 voor het behoud van een goed gezichtsvermogen
- Biotine voor het behoud van normale haren, huid en slijmvliezen
Inhoudsstoffen: Gelatine, calcium D-pantothenaat, vitamine B2, vitamine B1 mononitraat, niacine, vitamine
B6 hydrochloride, magnesiumstearaat (antiklontermiddel), foliumzuur, vitamine B12, biotine.

per capsule
(= dagelijkse dosis)

% van de
per 100 g
aanbevolen
capsules
dagelijkse
behoefte
volgens NRV*
Vitamine B1
50 mg
4545
8g
Vitamine B2
100 mg
7143
15 g
Niacine
30 mg
188
5g
Vitamine B6
15 mg
1071
2g
Vitamine B12
1000 µg
40000
153 mg
Foliumzuur
1000 µg
500
153 mg
Biotine
1000 µg
2000
153 mg
Pantotheenzuur
100 mg
1667
15 g
*NRV = verwijzing waarde voedingsstoffen voor de dagelijkse inname volgens verordening (EU) Nr.
1169/2011
Aanbevolen gebruik: 1 x per dag 1 capsule met voldoende vloeistof innemen.
Biotine kan van invloed zijn op laboratoriumonderzoeken, informeer uw arts in dit geval.
Beschermd tegen licht, droog en beneden 25 °C bewaren.
Voedingssupplementen mogen niet gebruikt worden als vervanging voor een evenwichtige,
gevarieerde voeding en zijn geen vervanging voor een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kinderen
bewaren. De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 17 jaar.

Inhoud: 90 capsules = 57 g

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen!
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