
WITAMINA B12 - dla tych którzy dużo pracują i uczą się.

WITAMINA B12 pomaga w utrzymaniu prawidłowych 
funkcji psychologicznych.

WITAMINA B12 przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
metabolizmu energetycznego, zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia.

Woda, stabilizator – ksylitol, emulgator –lecytyny sojowe 
(fosfolipidy), substancja utrzymująca wilgoć – glicerol, 
etanol (1,3%), substancja konserwująca - sorbinian 
potasu, hydroksykobalamina (witamina B12) (0,1%), 
aromat malinowy, przeciwutleniacz - mieszanina 
tokoferoli. Może zawierać nasiona sezamu i produkty 
pochodne.

Liposom to mikrokapsułka składająca się z zewnętrznej 
podwójnej warstwy fosfolipidów i roztworu umieszczone-
go w środku. W roztworze umieszczonym wewnątrz 
liposomów mogą być zawarte różne substancje, na 
przykład: witaminy, minerały i inne składniki odżywcze 
rozpuszczalne w wodzie lub oleju. Otoczka mikrokapsułek 
zwiększa stabilność składników odżywczych i ułatwia ich 
dostęp do komórek jelitowych.
Absorpcja - wchłanianie substancji zamkniętych 
w liposomach jest wydajniejsze niż w przypadku substancji 
nie będących w tej formie. Lepsze przyswajanie składników 
zamkniętych w liposomach wynika z ich rozmiaru oraz 
budowy otoczki - podwójnej warstwy fosfolipidów. Rozmiar 
liposomów jest do 100 razy mniejszy niż komórki, więc nie 
wymagają dalszej mikronizacji, są gotowe do bezpośred-
niej interakcji z komórkami. Otoczka liposomalna składa 
się ze składników będących odpowiednikami składników 
błony komórkowej – fosfolipidów. Gdy liposom zbliża się 
do błony komórkowej, komórka rozpoznaje fosfolipidy jako 
składnik odżywczy, w wyniku czego liposom jest wciągany 
do wewnątrz lub po prostu łączy się z błoną komórkową, 
uwalniając swoją zawartość bezpośrednio do komórki.
Zewnętrzna liposomalna warstwa fosfolipidowa chroni 
substancje zawarte wewnątrz przed wpływami 
środowiska (np. kwasami, czy też światłem), hamując 
szkodliwe dla składników odżywczych procesy oksydacyj-
ne. Zwiększa to stabilność składników odżywczych 
zamkniętych w liposomach.

Enkapsułkowana liposomalna witamina B12 to mikrokap-
sułki witaminy B12 otrzymywane przy zastosowaniu  
technologii efektywnego wchłaniania - Miosol®, która 
zapewnia dobrą absorbcję witamin, nawet w przypadku 
niedoboru czynnika wewnętrznego (IF) lub wolnych 
specyficznych receptorów w wyściółce jelita cienkiego. 
Witamina B12 jest umieszczona w małych mikrokapsułkach 

W organizmie witamina B12 ma wpływ głównie na 
hematopoezę i układ nerwowy. 

Wystarczający poziomy witaminy B12 pomaga 
w utrzymaniu prawidłowej produkcji czerwonych krwinek 
(erytrocytów) w szpiku kostnym. Bez zaburzania syntezy 
DNA w rozwijających się komórkach macierzystych krwi 
nie zmniejsza się ilość erytrocytów, które są dojrzałe i 
zdolne do wiązania tlenu.

Witamina B12 pomaga w prawidłowym funkcjonowa-
niu układu nerwowego i w utrzymaniu prawidłowych 
funkcji psychologicznych. Jest potrzebna do syntezy 
powłok mielinowych w komórkach nerwowych i do 
syntezy niektórych nośników impulsów nerwowych.

Ponadto wiadomo, że witamina B12 przyczynia się do 
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, 
prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, 
podziału komórek, bierze udział w utrzymaniu 
prawidłowego metabolizmu homocysteiny, pomaga 
zmniejszyć  uczucie zmęczenia i znużenia.
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Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut 
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Bardzo ważna jest 
zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia.

Przechowywać w suchym, ciemny miejscu, w temperaturze 
poniżej 25 °C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po 
otwarciu przechowywać w chłodnym miejscu, spożyć w 
ciągu 2 miesięcy.

PRODUCENT: Valentis AG, CH-6982 Agno - Lugano, 
Szwajcaria

DYSTRYBUTOR: Valentis Polska Spółka z o.o., 
ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, Polska.

Witamina B12 to rozpuszczalna w wodzie witamina z grupy B. 
Organizm gromadzi pewne zapasy tej witaminy w wątrobie i 
nerkach; w sumie jej ilość w ludzkim ciele może wynosić 2-3 
mg. Bez wystarczającego spożycia tej witaminy, jej zapasy są 
szybko zużywane, dlatego konieczne jest ich ciągłe 
uzupełnianie. Witamina B12 znajduje się w produktach 
zwierzęcych: jest obecna w jajach, produktach mlecznych, 
niektórych gatunkach ryb (sardynkach) i czerwonym mięsie, 
ale głównie w wątróbce i cynaderkach.
Prawdopodobieństwo niedoboru witaminy B12 
w organizmie jest wyższe u pewnych grup ludzi. Jednym 
z czynników przyczyniających się do powstania 
niedoborów jest zła dieta. Ponieważ witamina B12 jest 
praktycznie niedostępna w żywności wegetarian - ludzie, 
którzy unikają żywności pochodzenia zwierzęcego, muszą 
ją dodatkowo suplementować. Wiadomo również, że starsi 
ludzie często cierpią z powodu braku witaminy B12; według 
różnych naukowców, między 10 % a 30 % osób starszych 
dotyka problem słabego wchłaniania tej witaminy 
z pożywienia. Niedobór witaminy B12 może występować u 
osób w każdym wieku, jeśli wchłanianie tej witaminy jest 
osłabione z powodu zapalenia żołądkowo-jelitowego, 
osłabionej funkcji trzustki lub braku czynnika wewnętrzne-
go (IF) uczestniczącego w jej wchłanianiu.

- liposomach; ich membrany (otoczki) składają się ze 
składników odpowiadających składnikom komórek, co 
powoduje, że liposomy są rozpoznawane przez komórki 
jelitowe i mogą z łatwością przedostać się do ich wnętrza. 
Rozmiar mikrokapsułki jest mniejszy niż komórki, więc 
liposomalna witamina jest odpowiednia do absorpcji 
w komórkach jelita bez jej dalszej mikroniozacji i ulega 
szybkiemu wchłanianiu.

Vitamin B12

SKŁADNIKI

SPOSÓB UŻYCIA

OSTRZEŻENIA

PRZECHOWYWANIE

TECHNOLOGIA LIPOSOMALNA

SKUTECZNOŚĆ ENKAPSUŁKOWANEJ LIPOSOMALNEJ 
WITAMINY B12 

ZAPOTRZEBOWANIE NA WITAMINĘ  B12 

ROLA WITAMINY B12 W ORGANIZMIE

Witamina B12 z pożywienia lub suplementów diety jest 
wchłaniana w jelicie cienkim. W żołądku witamina ta ulega 
sprzężeniu z tzw. białkami R i jest przenoszona do jelita 
cienkiego, gdzie jest oddzielana od nich za pomocą enzymów 
trzustkowych i przyłączana do glikoproteiny wytwarzanej 
przez komórki żołądka, tzw. czynnika wewnętrznego (IF), 
rozpoznawanego przez specjalne receptory w jelicie cienkim. 
Dopiero po takim połączeniu zostaje ona wchłaniana. 
Ograniczona ilość tych receptorów powoduje zmniejszone 
przyswajanie witaminy B12 z pożywienia - która w normal-
nych warunkach statystycznie wynosi jedynie od 5 % do 
maksymalnie 50 %. W przypadku braku czynnika wewnętrz-
nego (IF) tylko niewielka ilość tej witaminy może zostać 
wchłonięta przez ścianę jelit. We krwi witamina B12 wiąże się 
z białkami osocza, transkobalaminami, które przenoszą ją do 
wątroby i innych tkanek.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRZYJMOWANIA WITAMINY B12
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suplement diety, źródło witaminy B12 

forma: enkapsułkowana liposomalna

Dorosłym i dzieciom powyżej 12 roku życia zaleca się 
spożywanie 1 ml dziennie przed śniadaniem, bezpośrednio 
lub po rozcieńczeniu w wodzie lub soku owocowym (150 
ml). Wstrząsnąć przed użyciem.

Witamina B12 1000 μg

1 ml RWS*

40 000%

*RWS-Referencyjne Wartości Spożycia

Skład zalecanej 
dziennej porcji

S m a r t H i t  I V ®  V i t a m i n  B 1 2 t o  e n k a p s u łkow a n a  w l i p o s o m a c h  w i t a m i n a  B 1 2 w ytw a r z a n a  z użyc i e m  t e c h n o l o g i i  e f e k ty w n e g o  wc h ła n i a n i a  - M i o s o l ®.
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Ferrum
enkapsułkowane liposomalne żelazo

LINIA SUPLEMENTÓW DIETY

D + K
enkapsułkowane liposomalne 
witaminy D i K

B12
enkapsułkowana liposomalna 
witamina B12

Curcumin
enkapsułkowana liposomalna 
kurkumina

– kuliste cząstki utworzone z fosfolipidów, 
zawierające wewnątrz różne substancje:

Dzięki technologii  efektywnego 
wchłaniania - Miosol® różne niestabilne, 
nierozpuszczalne substancje mogą być 
zamykane w liposomach i tym samym 

chronione przed utlenianiem i 
degradacją przy zachowaniu ich 

właściwości funkcjonalnych.

Warstwa fosfolipidowa jest jak 
membrana ochronna, która zapobiega 
swobodnemu przepływowi substancji 
z wnętrza liposomów na zewnątrz lub 

odwrotnie.

są głównym składnikiem wszystkich błon 
komórkowych. Dlatego fosfolipidy w 

liposomach są dobrze rozpoznawalne przez 
komórki, a enkapsułkowane w liposomach 

substancje przenikają do komórek 
wielokrotnie wydajniej niż normalnie.

ZAWARTOŚĆ MIKROKAPSUŁEK POZOSTAJE 

CHRONIONA PODCZAS 

PRZEMIESZCZANIA SIĘ W UKŁADZIE 

POKARMOWYM.

FOSFOLIPIDY

LIPOSOMY

WITAMINY

MINERAŁY

FLAWONOIDY

AMINOKWASY

KWASY OMEGA 

 ITP.


