
Complex Folate

LiposolTM VitaminB Complex Folate
Witaminy B1, B2, B3, B5, B6, B7*  – 100% RWS**  
Witamina B9 (FOLIAN Quatrefolic®) – 200% RWS**
Witamina B12 - 300% RWS** Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia nie-

zbędna do uzyskania korzystnego działania 
produktu:  Zalecane spożywać 1 porcję dzienne 
(5 ml) rozpuszczoną w szklance wody bądź soku.
Do opakowania dołączona jest miarka ułatwia-
jąca odmierzenie odpowiedniej porcji produktu. 
Wstrząsnąć przed spożyciem.

Warunki przechowywania: przechowywać w tem-
peraturze pokojowej, w sposób niedostępny dla ma-
łych dzieci. Po otwarciu przechowywać w lodówce. 
Chronić przed światłem.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w cią-
gu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane 
jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie 
zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym oraz dzie-
ciom. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia 
należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić 
zdrowy styl życia.

Działanie LiposolTM Vitamin B Complex Folate: 
Działanie kompleksu witamin B i folianu

• może wpływać korzystnie w trakcie rekonwalescencji  
 po operacjach
• wspomaga pracę układu naczyniowego
• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu  
 układu odpornościowego
• foliany pomagają w utrzymaniu prawidłowego  
 metabolizmu homocysteiny
• foliany biorą udział w procesie podziału komórek
• foliany przyczyniają się do zmniejszenia uczucia  
 zmęczenia i znużenia
• foliany pomagają w prawidłowej produkcji krwi
• przyczynia się do wzrostu tkanek matczynych  
 w czasie ciąży

Opakowanie 250 ml zawiera 50 dziennych 
porcji (5ml) = 50 dni suplementacji.

Obszar działania kompleksu witamin B: wspo-
maga prawidłowe działanie układu nerwowego, 
folian przyczynia się do prawidowego metabolizmu 
homocysteiny.  

Składniki: woda, substancja wiążąca (glicerol), 
emulgator (lecytyna słonecznikowa), naturalna 
substancja słodząca (maltitol), niacyna (kwas niko-
tynowy), kwas pantotenowy (d-pantotenian wap-
nia), cholina, inozytol, witamina B2 (ryboflawina), 
witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), tiamina 
(chlorowodorek tiaminy), folian (sól glukozami-
nowa kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego 
(Quatrefolic®)), biotyna (D-biotyna), witamina B12  
(metylokobalamina, cyjanokobalamina), kwas 
para-aminobenzoesowy (PABA), witamina E (octan 
D-alfa-tokoferylu), regulator kwasowości (kwas 
cytrynowy), substancja konserwująca (benzoesan 
sodu, kwas sorbowy).

BVitamin 

Składniki
Dzienna 

porcja  
(5 ml)

RWS**%/
dzienna 
porcja

Witamina B1 (tiamina) 1,1 mg 100%
Witamina B2 (ryboflawina) 1,4 mg 100%
Witamina B3 (niacyna) 16 mg 100%
Witamina B5 (kwas pantotenowy) 6 mg 100%
Witamina B6 1,4 mg 100%
Witamina B7 (biotyna) 50 μg 100%
Witamina B9 
(kwas foliowy FOLIAN Quatrefolic®) 400 μg 200%

Witamina B12 7,5 μg 300%
Cholina 5 mg ***
Kwas PABA 2,5 mg ***
Inozytol 10 mg ***

Premium Liposomal Absorption Technology

*B1 (tiamina), witamina B2 (ryboflawina), witamina B3 (niacyna),  
  witamina B5 (pantotenowy), witamina B7 (biotyna).
**RWS: dzienna referencyjna wartość spożycia dla dorosłych.
***RWS nie zostało ustalone.

Suplement diety w płynie



Complex Folate
B

✓	NON GMO zawiera lecytynę słonecznikową  
 nie modyfikowaną genetycznie
✓	Bezpieczny 
✓	Wysoki standard farmaceutyczny sterylnej  
 i laboratoryjnej produkcji zgodnie z GMP  
 oraz HACCP.

Linia polecanych produktów liposomalnych LiposolTM: 
Liposol TM Vitamin C 1000
Liposol TM Vitamin C 1000 (cytryna)
Liposol TM Vitamin C 1000 (pomarańcza)
Liposol TM Vitamin C 1000 (w saszetkach)
Liposol TM Curcumin 3 PLUS
Liposol TM Vitamin B Complex Folate

Funkcjonalna miarka  
– przeźroczysta nakładka 
ułatwiająca precyzyjne 
dozowanie zalecanej porcji

Szczelna systemowa 
zakrętka (standard  
farmaceutyczny) – 

– gwarantująca jakość  
i bezpieczeństwo produktu 

Produkt wyprodukowany  
i napełniony w zakładzie  

spełniającym najwyższe światowe  
standardy farmaceutyczne  

GMP oraz HACCP

Liposomalna technologia 
bioabsorbcji i enkapsulacji  

nano-molekularnej 

Folian Quatrefolic® 
– optymalnie dobrane składniki 
oraz opatentowane i standaryzowane 
formuły i surowce zaopiniowane  
przez FDA (USA) oraz EFSA (UE)

Czytelnie zaprojektowana  
etykieta – jasna informacja  
dla Konsumenta  
oraz estetyczny wygląd

Biała butelka  
(standard farmaceutyczny)  

- chroni substancję liposomalną 
przed fotoutlenianiem
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Suplement diety w płynie

Podmiot odpowiedzialny za informacje na temat 
żywności:
MEDICALINE, Ostrówiec 150, 05-480 Karczew
Tel.: +48 602 667 200, e-mail: office@medicaline.pl
www.medicaline.pl, www.liposol.pl

Najlepiej spożyć przed końcem (miesiąc/rok) i numer 
partii produktu: znajdują się na opakowaniu produktu.

Data aktualizacji ulotki: 12.2022

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji  
należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu  
odpowiedzialnego za informacje na temat żywności: 
MEDICALINE, Ostrówiec 150, 05-480 Karczew
Tel.: +48 602 667 200, e-mail: office@medicaline.pl
www.medicaline.pl, www.liposol.pl
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Premium Liposomal Absorption Technology


