
Complex B
forte

100 supliment alimentar
comprimate

Cantitate/comprimat %VNR

*Valori Nutriţionale de Referinţă cf. Regulament 1169/2011

Informaţii nutriţionale
Niacină
Acid pantotenic
Riboflavină
Vitamina B6
Tiamină
Acid folic
Biotină
Vitamina B12

24mg
9mg

2,1mg
2,1mg

1,65mg
300µg

75µg
3,75µg

150*
150*
150*
150*
150*
150*
150*
150*

20
g

• Reduce oboseala și 
extenuarea

• Menţine sănătatea pielii 
și a părului

Ingrediente: Premix de vitamine în bază de celuloză microcristalină 
(niacinamidă, D-pantotenat de calciu, D-biotină 1%/ în bază de 
maltodextrină din cartofi, vitamina B12 0,1%, acid folic 10%/ în bază de 
maltodextrină din cartofi, clorhidrat de piridoxină, mononitrat de 
tiamină, riboflavină), lactoză monohidrat (agent de încărcare), celuloză 
microcristalină (agent de încărcare), polivinilpolipirolidonă (stabilizator), 
talc (agent antiaglomerant), săruri de magneziu ale acizilor grași 
vegetali (agent antiaglomerant).

Atenţie: A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic. 
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un 
mod de viaţă sănătos. A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor mici. 
Contraindicat copiilor sub 3 ani și persoanelor cu intoleranţă la lactoză 
sau alergice la oricare dintre ingredientele produsului. În cazul femeilor 
însărcinate sau care alăptează, utilizarea se face la recomandarea 
specialistului. A se păstra la loc uscat, ferit de lumină și căldură.

Menţiuni de sănătate
•  Contribuie la reducerea oboselii și extenuării (Riboflavină, Vitaminele B6, 

B12, Niacină, Acid pantotenic)
•  Contribuie la funcţionarea normală a sistemului nervos (Tiamină, 

Riboflavină, Vitaminele B6, B12, Niacină şi Biotină)
•  Contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ (Riboflavină)
•  Contribuie la menţinerea sănătăţii pielii (Biotină, Riboflavină și Niacină)
•  Contribuie la menţinerea sănătăţii părului (Biotină)
•  Contribuie la funcţionarea normală a inimii (Tiamină)
•  Contribuie la formarea normală a globulelor roşii (Riboflavină, Vitaminele 

B6 şi B12)
•  Contribuie la metabolismul normal al homocisteinei (Acid folic, Vitaminele 

B6 şi B12).

Mod de utilizare: Câte 1 comprimat de 2 ori pe zi.

A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul perioadei de 
valabilitate înscrisă pe ambalaj.
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