
Витамин В - комплекс 20 филмирани таблетки, при-
еман като хранителна добавка, подпомага нормалното 
протичане на обменните процеси в организма и въз-
становяването дефицита на витамините от група В. 
Има общо тонизиращо действие. 
Витамин В1 - участва в процесите на обмяна на ве-
ществата. Влияе благоприятно върху функцията на 
нервната система, на храносмилателният апарат, на 
сърдечната дейност и ендокринната система.
Витамин В2 - улеснява въглехидратната обмяна и 
обмяната на мазнините. Има значение за синтезата 
на хемоглобина и поддържане на нормална дихател-
на функция.
Витамин В6 - участва в обмяната на свободните 
аминокиселини и белтъчини. Благоприятно повли-
ява функциите на черния дроб и нервната система. 
Участва в процесите на мастна обмяна. Подпомага 
образуването на червени кръвни клетки и правилно-
то функциониране на системите в човешкото тяло.
Никотинамид - повлиява благоприятно  нормална-
та функция на стомашно - чревния тракт и дейността 
на червата, кожата и нервната система. Подпомага 
периферното кръвообращение и упражнява защитно 
действие върху чернодробната тъкан.
Всяка филмирана таблетка Витамин В -  комплекс 
съдържа:
Витамин B1 (Тиамин хидрохлорид) – 4 mg; 
Витамин B2 (Рибофлавин) - 3 mg; 
Витамин B6 (Пиридоксин хидрохлорид) - 3 mg; 
Витамин PP (Никотинамид) - 40 mg 
и помощни вещества: 
Пшенично нишесте, Повидон (Е 1201), 
Лактоза монохидрат, Магнезиев стеарат (E 470 b), 
Талк (E 553 b), Оцветител Жълто оранжев (E 110).
Препоръчвана доза за дневен прием:
От 1 до 3 филмирани таблетки  дневно, след хранене.
Състав на препоръчвана доза за дневен прием от 
3 филмирани таблетки: Vitamin B1 - 12 mg ;
Vitamin B2 - 9 mg; Vitamin B6 - 9 mg; 
Nicotinamide 120 mg.
Да не се превишава препоръчваната дневна доза.
Да не се използва като заместител на разно-
образното хранене.
Опаковка: Кутия с един  блистер от 
20 филмирани таблетки. 
Фирма производител: 
„ФАРМА”АД, Дупница, България.
Адрес: 2600, град Дупница, 
„Неофит Рилски” № 13. 

ВИТАМИН В  КОМПЛЕКС
20 филмирани таблетки


