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B complex 100 120 cps
HERBAGETICA

B Complex 100 conține întreaga gamă de
Vitamine B, extrase dintr-o sursă 100%
naturală, Drojdia-de-bere. 1 capsulă/zi
asigura 100% din VNR-ul recomandat
(B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), iar
compoziția îmbogățită cu extractul de
Ashwagandha contribuie la reducerea
stresului, oboselii, extenuării și la
îmbunătățirea capacității de
concentrare.

Recomandari Complex de vitamine B :

    Persoanelor cu deficiențe nutriționale și imunitare
    Pentru îmbunătățirea stării de bine general și a rezistenței la stres
    Persoanelor cu un stil de viață alert și solicitant
    În cazul infecțiilor recidivante, a afecțiunilor tumorale sau convalescență (inclusiv după
intervențiile chirurgicale)

AVANTAJE B-Complex 100:

Complex 8 vitamine B:

    8 B-uri naturale
    1 capsulă - 100% VNR B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12
    Absorbție ridicată

Ashwagandha:

    Cea mai înaltă standardizare
    7% withanolide
    Antistres natural
    

Cantitate b-uri:

Vitamina B1 (Tiamina)
    

1,21 mg
    

110%
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Vitamina B2 (Riboflavina)
    

1,45 mg
    

103%

Vitamina B3 (Niacina)
    

16,12 mg
    

101%

Vitamina B5 (Acid pantotenic)
    

6,02 mg
    

100%

Vitamina B6 (Piridoxina)
    

1,59 mg
    

113%

Vitamina B8 (Biotina)
    

52,12 mcg
    

104%

Vitamina B9 (Folat)
    

213,30 mcg
    

107%

Vitamina B12 (Cobalamina)
    

2,6 mcg
    

104%
 



CU CE SE DIFERENȚIAZĂ?

    Conține extract standardizat de Ashwagandha. Formula B Complex 100 este completată de
Ashwagandha, o plantă adaptogenă, cunoscută pentru capacitatea de a susține organismul în situații
de stres, oboseală și anxietate.Extractul de Ashawagandha are dublă standardizare, cu cel mai mare
conținut de withanolide, 7% și alcaloizi 1%. Whitanolidele sunt substanțe cu efect puternic
antioxidant, previn apariția bolilor neurodegenerative, îmbunătățesc capacitatea de concentrare și
induc starea de calm.

     B-uri extrase din surse naturale. Ingredientele produsului B Complex 100 provin din surse 100%
naturale din care au fost extrase cele 8 B-uri. Comparativ cu vitaminele de sinteză, B-urile extrase
din Drojdia-de-bere au o rată ridicată de absorbție, ce asigură calitățile terapeutice ale produsului.
Spre deosebire de vitaminele de sinteză, cele organice nu cauzează efecte adverse negative precum:
balonare, stări de greață sau dureri de cap.

 
CE SUNT VITAMINELE B?

Complexul de vitamine B constă în 8 vitamine: tiamină (vitamina B1), riboflavină (vitamina B2),
niacin (vitamina B3), acid pantotenic (vitamina B5), piridoxină (vitamina B6), biotină Vitamina B9) și
cobalamina (vitamina B12). Vitaminele B ajută organismul să metabolizeze alimentele, susțin
formarea ADN-ului sănătos, îl repară și îl protejează, mențin sănătatea sistemului nervos central și a
mușchilor.

Vitaminele B ajută organismul să metabolizeze proteinele, grăsimile și carbohidrații care sunt
transformați în combustibil în timpul digestiei. O deficiență a acestui complex poate cauza probleme
de sănătate pe mai multe planuri: oboseală cronică, boli cardiace, boli neurologice sau chiar și
infertilitate. Alimentația slabă și stresul sunt principalele cauze ale deficienței complexului de B-uri,
iar din acest motiv este necesară suplimentarea dietei cu aceste vitamine.
DE CE B-URI CU ASHWAGANDHA?

Drojdia-de-bere (Saccharomyces cerevisiae) este foarte bogată în complexul vitaminic B, întrecând,
sub acest aspect orice altă sursă naturală de B-uri. Complexul de vitamine B, extras din Drojdia de
bere, are efect puternic remineralizant, regenerează țesuturile, stimulează sistemul imunitar și ajută
la buna funcționare a sistemului nervos.

Adjuvant în:

    Funcționarea normală a sistemului nervos
        Combaterea efectelor stresului
        Oboseală și extenuare
        Deficiențe imunitare
        Funcționare normală a inimii
        Producția de energie

Ashwagandha (Withania somnifera) este una dintre cele mai cunoscute plante adaptogene, fiind
folosită în medicina Ayurveda de peste 5000 de ani. Extractul de Ashwagandha din B-Complex 100
are cel mai mare conținut de withanolide - 7%, și contribuie la refacerea organismului în situații de
stres, oboseală sau nivel scăzut de energie.

Extractul de Ashwagandha crește efectul vitaminelor B1, B2, B3, B5 și B6 asupra sistemului nervos.
Astfel,B-Complex 100 se recomandă pentru ameliorarea oboselii, a stărilor de stres și anxietate și
inducerea stării de calm.
Beneficii vitamine B:



    Reduc stărilor de oboseală și cresc rezistența organismului la stres (B1, B2, B3, B5, B6 și
Ashwagandha)
    Funcționarea normală a sistemului nervos, sinteza și metabolizarea normală a anumitor
neurotransmițători, menținerea sănătății psihice (B1, B2, B3, B5, B6 și Ashwagandha)
    Sprijină funcționarea normală a inimii (B1)
    Susține vederea, metabolismul normal al fierului și protejează organismul de stresul oxidativ (B2)
    Menținerea sănătății membranelor mucoase și a a pielii (B3)
    Sinteza normală și metabolizarea hormonilor steroizi, a vitaminei D și a unor neurotransmițători,
reducerea oboselii și extenuării (B5)
    Sinteza normala a cisteinei, homocisteinei, proteinelor și glicogenilor, formarea globulelor roșii și
reglarea activității hormonale (B6)
    Metabolismul normal al macronutrienților și menținerea sănătății părului (B8)
    Creșterea țesutului matern în timpul sarcinii, sinteza normală a aminoacizilor și procesul de
diviziune celulară (B9)
    Susține funcționarea normală a sistemului imunitar și contribuie la procesul de diviziune celulară
(B12)

Compoziție per 1 capsulă:
Drojdie-de-bere   (Saccharomyces cerevisiae) îmbogățită (vitamine* B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 ;
minerale și aminoacizi)                                              237 mg  
Drojdie-de-bere  ((Saccharomyces cerevisiae)                                      113 mg  
Ashwagandha / Ginseng-indian   (Withania somnifera) standardizat cu 7% Withanolide și 1%
alcaloizi 50 mg  

Administrare:  1 capsulă pe zi 

 


