Pivovars ké
kvasnice
jsou pro své
účinky využívány od nepaměti. Znali
je staří Egyp ť a n é ,
v e středověku je ve
svém známém herbáři uvádí
Mattioli.
Tehdy se užívali tekuté.
Dnes jsou v
různých
podobác h
součástí
zdravéh o
životníh o
stylu v Evropě, Americe,
Japonsk u,
Austrálii...
U nás je od
roku 1958
známe pod
názvem
Pangamin.

přírodní
B komplex
Přirozený zdroj vitaminů skupiny B
získávaných fermentací kvasničné biomasy.
Prirodzený zdroj vitamínov skupiny B
získavaných fermentáciou kvasničné biomasy.

Jedinečný
přípravek na
Českém trhu
za dostupnou
cenu.

120

přírodní B komplex
denní/denná dávka - 4 tablet/tabliet obsahuje
4

pivovarské
kvasnice

1592 mg

kyselina listová

200 µg

100%*

biotin (D biotin)

50 µg

100%*

kyselina pantothenová
(D-pantothenan vápenatý)
vitamín B6 - pyridoxin
hydrochlorid
vitamín B1 - thiamin
hydrochlorid

6 mg

100%*

1,4 mg

100%*

1,1 mg

100%*

Praktický uzavíratelný sáček, který stojí a nepadá

Optimální zdroj vitaminů skupiny B Kvasinky Saccharomyces
cerevisiae jsou známé jako přirozený a bohatý zdroj vitaminů
skupiny B, minerálů, stopových prvků, bílkovin a dalších látek.
Jejich množství však vzhledem k jejich přirozené povaze kolísá
a není lehké ho garantovat. Řešením je moderní technologický
postup - řízená fermentace kvasnic ve vodní lázni nasycené
vitamíny skupiny B. Kvasničné buňky je absorbují - vstřebávají
přes buněčnou stěnu. Sušená kvasničná biomasa tak obsahuje
standardizovanou hladinu vitamínů B. Pangamin přírodní B
komplex díky tomu jako první obsahuje 100% RHP (referenční
hodnoty příjmu) vitamínů B komplexu včetně vitamínu B15
- kyselině pangamové, po kterém je i pojmenován.
Kyselina listová
Podpora růstu
zárodečních tkání
v těhotenství

1

Standardizovaná
hladina vitamínů
skupiny B

5

Vhodné pro
děti od 3 let

Kobalamin
Normální
metabolismus
homocysteinu

Thiamin
Normální činnost
srdce, nervové
soustavy a psychiky

2
6

Díky šetrnému zpracování
jsou v produktu zachovány
přirozeně se vyskytující živiny

Nízké dávkování
- 100% RHP
vitamínů B ve
4 tabletách

3

7

Bohatý zdroj vysoce stravitelných
bílkovin a zároveň zdroj celého
spektra aminokyselin včetně
esenciálních jako je lysin, metionin,
cystin, leucin, valin, izoleucin

8

Vysoká
využitelnost
organismem

Vhodné pro vegetariány
a vegany

Význam vitaminů skupiny B na základě zdravotních tvrzení povolených EFSA
Krvetvorba a srdeční činnost

Vitamín B1, B2, B6 a B12

Nervová soustava a psychika

Vitamín B1, B6, B12, B7 a B3

Imunitní systém, únava a vyčerpání

Vitamín B9, B6 a B12

Těhotenství

Vitamín B9

Energetický metabolismus

Vitamín B1, B2, B3, B5, B6, B7 a B12

Pokožka a sliznice

Vitamín B2, B3 a B7

Hormonální činnost

Vitamín B5 a B6

Kosti a zuby

Vitamín B9

přírodní B komplex

čtyři
tablety
denně

Riboflavin
Ochrana buněk
před oxidativním
stresem

Biotin
Normální stav
vlasů, pokožky
a sliznic

4
9

Kvasnice jsou inaktivní
– nemohou vyvíjet další
biologickou aktivitu
a kvasit
GMO free

