În inima Ţării, la poalele Sarmizegetusei dacice, acum 90 de ani,
a început o călătorie lungă în lumea plantelor medicinale prin înfiinţarea
„Digitalis, Prima Cooperativă Română pentru Cultivarea Plantelor Medicinale
- Orăștie”. De nouă decenii, neîntrerupt, alăturăm știinţa tradiţiilor străvechi
în reţete meșteșugite cu drag pentru sănătatea românilor.

B COMPLEX VITAMINE - F172
60 capsule a 408 mg
Contribuie la reducerea oboselii şi a stresului.
Contribuie la buna funcţionare a sistemului imunitar.
INGREDIENTE/CAPSULĂ:
-drojdie de bere (Saccharomyces
cerevisiae) 326,4 mg
-extract uscat de germeni de grâu (Tritici
fructus germinatus) standardizat în min.
0,00714% vitamina B 40,8 mg
-extract uscat de orz verde (Hordei
herba) standardizat în min. 0,00738%
vitamina B 40,8 mg.
Învelișul capsulei este pe bază de gelatină
animală.
Deşi fiecare vitamină B are rolul său unic
din punct de vedere biologic şi
proprietăţile sale specifice, totuşi, ca şi
grup, aceste substanţe nutritive au multe
în comun, ele fiind luate deseori ca o
singură entitate. Mai mult chiar, vitaminele
B acţionează împreună şi multe dintre ele
sunt găsite în aceleaşi plante sau
alimente.
Vitaminele B au rol de coenzime
(componente-cheie ale enzimelor) în multe
dintre procesele metabolice ale
organismului. Ele sunt esenţiale în
menţinerea sănătăţii sistemului nervos, a
pielii, părului, ochilor, ficatului şi a cavităţii
bucale, precum şi pentru păstrarea unui
bun tonus muscular al tractul
gastrointestinal. Vitaminele B dau, de
asemenea, energia necesară
metabolismului glucidelor, grăsimilor şi
proteinelor.
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Vitaminele B contribuie la funcţionalitatea
sistemului imunitar. Aceasta nu se
datorează numai faptului că vitaminele B
acţionează asupra globulelor albe din
sânge sau a anticorpilor, ci şi datorită
faptului că ele sunt o parte a enzimelor
care participă la producţia acestor
componenţi ai sistemului nostru imunitar.
Drojdia de bere (Saccharomyces
cerevisiae) este foarte bogată în
complexul vitaminic B, întrecând, sub
acest aspect orice alt produs natural.
Conţine 17 vitamine diferite: B complex
(B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), A, C, E, D,
K, PP, H, conţine 16 aminoacizi esenţiali,
indispensabili vieţii, 14 săruri minerale şi
oligoelemente: în special fosfor,
magneziu, potasiu, calciu, fier, mangan,
crom, seleniu. Este un puternic
remineralizant, regenerator al ţesuturilor,
stimulează sistemul imunitar, ajută la buna
funcţionare a ţesutului nervos (prin
conţinutul bogat în vitamine de grup B),
susţine sănătatea pielii şi a părului.
Germenii de grâu sunt o sursă de
vitamine din grupul B, A, C, E, PP. Conţin
carbohidraţi complecşi, fibre, fier, calciu,
magneziu, mangan, fosfor, potasiu,
seleniu, zinc.

Orzul verde conţine toţi nutrienţii şi toate
oligoelementele în proporţii fiziologice:
vitaminele din grupul B (B1, B2, B5, B6,
B12), acid nicotinic, vitamina E, vitamina C
şi o mare cantitate de fier, calciu, mangan,
magneziu, molibden, zinc, cupru,
bioflavonoide, polizaharide, polipeptide şi
clorofilă.
BENEFICII ALE UTILIZĂRII:
-ajută la creşterea şi dezvoltarea
organismului
-susţine funcţionarea normală a sistemului
nervos, reducerea oboselii și a extenuării
-contribuie la menţinerea sănătăţii psihice
-susţine metabolismul glucidic şi lipidic
normal
-asigură sănătatea pielii, părului și
unghiilor.
ATENŢIONĂRI:
Nu se recomandă în caz de
hipersensibilitate la oricare dintre
ingredientele produsului.
Poate conţine gluten.
SARCINĂ ŞI ALĂPTARE:
Femeile însărcinate şi mamele care
alăptează pot lua câte 1 capsulă de 2 ori
pe zi timp de 3 luni. Cura se poate repeta
după o pauză de o lună.

MOD DE UTILIZARE:
Copii 6-14 ani: 1 capsulă pe zi înainte de
masă.
Copii de peste 14 ani şi adulţi: 1 capsulă de
2 ori pe zi înainte de masă.
Durata curei: 2-3 luni. Cura se poate
repeta după o pauză de o lună.
Doua capsule pe zi asigură minim:
Vitamina B1 (Tiamina)

1,1 mg

Vitamina B2 (Riboflavina)

1,6 mg 114,3% VNR

Vitamina B3 (Niacina)
Vitamina B5 (Acidul pantotenic)

100% VNR

16,9 mg 105,6% VNR
6,2 mg 103,3% VNR

Vitamina B6 (Piridoxina)

2,0 mg 142,8% VNR

Vitamina B7 (Biotina)

32,6 µg

65,2% VNR

248,0 µg

124% VNR

1,9 µg

76% VNR

Vitamina B9 (Acidul folic)
Vitamina B12 (ciancobalamina)

VNR = valoarea nutriţională de referinţă
ASOCIERI RECOMANDATE:
Pentu susţinerea funcţionării normale a
sistemului nervos, produsul se poate
asocia cu capsule Magneziu+B6 - F178.
Pentru sănătatea pielii, părului şi unghiilor
produsul se poate asocia cu capsule
Crom Seleniu Zinc - F176.

EFECTE SECUNDARE ŞI INTERACŢIUNI:
Acest produs se poate utiliza concomitent
cu medicamentele.

A se păstra la loc uscat şi la temperatura mediului ambiant. Supliment alimentar. A nu se depăşi doza
recomandată pentru consumul zilnic. Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să înlocuiască
o dietă variată, echilibrată şi un stil de viaţă sănătos. A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor.
Notificat la Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale, Aromatice şi Produse ale Stupului.
Nr. aviz 5913/04.09.2012
Produs de: Laboratoarele FARES Bio Vital - membru al grupului de firme FARES Orăştie,
str. Plantelor nr. 50, jud. Hunedoara, România. Producător cu Sistemul de Management al Calităţii certificat
ISO 9001:2015 de TÜV Rheinland România prin TÜV Rheinland Cert. Certificat nr. 01 100 1331899.

Informaţii: tel. 0254.247.574 - info@fares.ro www.fares.ro
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