Vitamine B12 Complex
Van der Pigge’s Vitamine B12 Complex is samengesteld uit twee goed opneembare B12-vitamines
(methylcobalamine en adenosylcobalamine), aangevuld met een actieve vorm van foliumzuur
(Quatrefolic®) en de actieve co-enzymatische vorm van B6 (p-5-p). Deze vitamines spelen bij diverse
systemen een belangrijke rol. Dit voedingssupplement heeft een gunstige invloed op het
zenuwstelsel en het immuunsysteem. Daarnaast zorgen foliumzuur (B11) en B6 voor een goed
homocysteïnegehalte. Vitamine B12 heeft een gunstige invloed op de energieproductie en kan
daardoor bijdragen aan vermindering van vermoeidheid.
De zuigtabletjes zijn verpakt in een glazen pot wat optimaal beschermt tegen de invloed van licht,
vocht en zuurstof.
Voor wie?
•
•
•

voor vegetariërs en veganisten
voor ouderen om de fitheid en concentratie gunstig beïnvloeden
voor iedereen waarbij door gebruik van bepaalde medicijnen een tekort aan B12 kan ontstaan,
zoals bij maagzuurremmers en anti-diabetica

Toepassingen voor B6, B11en B12
• voor een vermindering van vermoeidheid (B6, B12)
• voor een positieve invloed op het zenuwstelsel (B6, B12)
• voor een goed homocysteïnegehalte (B6 en B11, B12)
• Draagt bij aan gezonde hart en bloedvaten (B11)
• gunstig voor een goede geestelijke balans (B6, B11 en B12)
• draagt bij aan de vorming van rode bloedcellen (B6 en B12)
• voor een goed werkend immuunsysteem (B11, B12)
Productcategorie: voedingssupplementen
vitaminepreparaat
Inhoud: 90 zuigtabletten
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Samenstelling per dagdosering (1 zuigtablet)
B12 methylcobalamine
B12 adenosylcobalamine (dibencozide)
B11 5-MTHFglucosaminezout(Quatrefolic®)
B6 pyridoxaal-5-fosfaat
*RI referentie-inname voor een gemiddelde volwassene in%

1500 mg
1500 mg
200 mcg
3.5 mg

(60000%*)
(60000%*)
100%*)
(250%*)

Ingrediënten
Bindmiddel (isomalt), vulstof (cellulose), pyridoxaal-5-fosfaat, antiklontermiddel (silica), natuurlijk
kersenaroma, antiklontermiddel (vegetarische magnesiumstearaat), methylcobalamine B12,
adenosylcobalamine (dibencozide), 5-methyl tetra hydrofolaat glucosaminezout (Quatrefolic®).

Gebruiksaanwijzing
Dagelijks 1 zuigtablet bij een maaltijd innemen.
De aanbevolen hoeveelheid niet overschrijden. Tenzij de arts of therapeut anders voorschrijft.
Waarschuwingen
Raadpleeg een deskundige alvorens supplementen te gebruiken in geval van zwangerschap, lactatie,
medicijngebruik en ziekte.
Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 3 jaar.
Dit product is geschikt voor vegetariërs en veganisten.
Bewaarvoorschriften
Droog, donker en bij kamertemperatuur bewaren, buiten bereik van kinderen.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde voeding.
Van der Pigge mag geen volledige productinformatie geven over de toepassingen van dit product in
verband met de Europese ClaimsVerordening (EG) nr. 1924/2006 . Mocht u meer willen weten over
wat dit product kan betekenen voor u? Neem dan contact op via mail: info@vanderpigge.nl
Z-index: 16890523
Productcode:VP0062
Barcode: 8716378999663
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