230 Kč

Cena:

VITAL B+C-komplex

Cena bez DPH:

200,00 Kč

Doplněk stravy v želatinových tobolkách
Hmotnost 64,8 g (90 tobolek)

Na co působí komplex vitamínů B - povolená zdravotní tvrzení:
- přispívá k normálnímu metabolismu pro tvorbu energie a ke snížení vyčerpání a únavy
- přispívá ke správnému fungování nervového a imunitního systému
- přispívá ke správné funkci psychiky a zdravé duševní výkonnosti
- přispívá ke správné funkci srdce
- přispívá k zachování zdravých sliznic, pokožky a vlasů
- přispívá k normální tvorbě a udržení zdravých červených krvinek
- přispívá k udržení dobrého zraku
- přispívá k normálnímu metabolismu železa
- přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem
- přispívá k normální syntéze a látkové přeměně steroidních hormonů a vitaminu D
- přispívá k normální syntéze syntéze aminokyselin
- přispívá k normálnímu metabolismu homocysteinu
- přispívá k normálnímu metabolismu bílkovin a glykogenu
- přispívá k růstu zárodečných tkání během těhotenství
- hraje roli v procesu dělení buněk
Nutriční hodnoty:
Látka

mg v
kapsli

% DDD

mg ve
100g

B1 Thiamin

25

2272%

3 472,22

B2 Riboflavin

25

1785%

3 472,22

B3 Nikotinamid

25

156%

3 472,22

B5 Pantothenát Ca

25

416%

3 472,22

B6 Pyridoxin HCl

25

1785%

3 472,22

B7 D-Biotin

0,025

50%

3,47

B8 Inositol

25

xxx

3 472,22

B9 Kys. listová

0,2

100%

B10 Kys. Para-aminobenzoová

25

xxx

3 472,22

B11 Cholin bitartrát

25

xxx

3 472,22

B12 0,1 %-ní

0,025

1000%

3,47

C Kys. askorbová

250

312,5%

27,78

34 722,22

Návod k použití:
Doporučená denní dávka činí 1 tobolku, nesmí se překročit. Užívá se nejlépe ráno.

Složení:
Kyselina askorbová, askorban vápenatý, thiamin hydrochlorid, riboflavin, nikotinamid,
pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, D-biotin, inositol, kyselina listová, kyselina
para-aminobenzoová, cholin, kyanokobalamin, nosič: maltodextrin, želatinová tobolka
Omezení: Není určeno pro děti do 3 let, těhotné nebo kojící ženy. Není náhradou pestré stravy.
Nepřekračujte nejvyšší denní dávku.
Podmínky skladování: Ukládat mimo dosah dětí a slunečních paprsků, skladujte v suchu a
teplotě do 25°C.
Datum minimální trvanlivosti a číslo šarže: uvedeny na obalu
Země původu: Česká republika

VITAL B+C-komplex podle TČM
Komplex vitamínů B
-

zprůchodňuje, pročišťuje, zklidňuje a vyživuje játra

-

harmonizuje játra ve vztahu se slezinou a žaludkem

-

posilují slezinu a odstraňují vlhkost

-

pomáhají zvedat Qi a harmonizovat její proudění

-

podporují tvorbu vyživující Qi, doplňující krev

-

utišují ducha a mysl

-

podporou jater a tělních tekutin doplňují ledviny

-

prospívají vlasům, šlachám i kostem

Komplex vitamínů B má vztah ke střední část těla, kde probíhá trávení a vstřebávání čisté Qi
z jídla. Na trávení se podílejí kromě sleziny (slinivky) a žaludku také játra. Ta zajišťují likvidaci
nečisté Qi a rovněž tvorbu důležitých a složitých látek. Zlepšením odbourávání jedovatých
látek se šetří ledviny. Tím se podpoří krvetvorba, což se projeví zlepšením soustředění, lepší
pamětí a spánkem.
Vitamín C
-

pročišťuje horkost a zastavuje krvácení

-

rozpouští toxiny

-

pročišťuje horkost ze srdce a utišuje ducha.

Má vztah k horní části těla – plicím a srdci. Protože pracuje s ohněm a vodou, ovlivňuje i
ledviny. Působí na krev a psychiku - ducha Shen, kterého chrání před přehřátím. Likvidací
škodlivé Qi zvyšuje schopnost přežít – ne náhodou si ho zvířata dovedou vyrobit podle potřeby.
Společným užíváním vitamínu C a komplexu vitamínů B se násobí jejich účinek a také
zabraňuje nežádoucím vedlejším reakcím!

