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30% dos seus doentes podem estar em risco 
de desenvolver Neuropatia.1

A associação de Vitaminas B neurotróficas 
alivia os sintomas da neuropatia diabética periférica.2

dos doentes que receberam a associação 
de vitaminas neurotróficas B1, B6 e B12** 
tiveram alívio dos sintomas da neuropatia.***

87,4%
*

“Doutor, obrigado por me devolver 
o gosto pelas caminhadas.”

* N= 310      ** Duas vezes por dia durante 28 dias     *** Dois pontos de melhoria no score de dor neuropática.
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