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Vigor Up!, 30 tabletek witaminy energia
 

cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać Tabletki

Producent USP

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Działanie

Wzmocnienie organizmu i odporności, podniesienie poziomu naturalnej energii, poprawa koncentracji, bystrości i czujności umysłu.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli spożywać 1 tabletkę dziennie popijając wodą.

Skład

Składniki

Zawartość składnika na

1 tabletkę

% realizacji Zalecanego Dziennego Spożycia

Naturalny kompleks energetyczny UP! - 154,4 mg:

standaryzowany ekstrakt z ziaren guarany,

standaryzowany ekstrakt z ziaren kakaowca - 52,4 mg

standaryzowany ekstrakt z liści yerba mate, w tym - 0,5 mg:

naturalna kofeina
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teobromina

Bioflawonoidy cytrusowe  - 50 mg

Witamina A - 800 µg - 100%

Witamina E - 3,3 mg - 28%

Witamina K - 25 µg - 33%

Witamina D - 5 µg - 100%

Witamina C - 50 mg - 62%

Witamina B1 - 1,4 mg - 127%

Niacyna - 10 mg - 62%

Witamina B6 - 2 mg - 143%

Kwas foliowy - 400 µg - 200%

Witamina B12 - 1 µg - 40%

Kwas pantotenowy - 6 mg - 100%

Żelazo - 12 mg - 86%

Jod - 150 µg - 100%

Magnez - 56,25 mg - 15%

Cynk - 5 mg - 50%

Selen - 20 µg - 36%

Mangan - 1 mg - 50%

Witamina B2 - 1,6 mg - 114%

Chrom - 50 µg - 125%

Składniki (w 1 tabletce): substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, Naturalny kompleks energetyczny UP!: standaryzowany
ekstrakt z ziaren guarany (Paullinia cupana) 144,4 mg, standaryzowany ekstrakt z ziaren kakaowca (Theobroma cacao) 5 mg,
standaryzowany ekstrakt z liści yerba mate (Illex paraguariensis) 5 mg; tlenek magnezu, kwas L-askorbinowy, fumaran żelaza (II),
substancja przeciwzbrylająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, bioflawonoidy cytrusowe (zawierają laktozę),
substancja przeciwzbrylająca: kwas stearynowy, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, tlenek cynku, amid kwasu
nikotynowego, octan retinylu, D-pantotenian wapnia, octan DL-alfa-tokoferylu, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu,
chlorek chromu (III), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, kwas pteroilmonoglutaminowy, siarczan manganu, barwnik:
dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: maltodekstryna, filochinon, chlorowodorek pirydoksyny, cholekalcyferol, monoazotan tiaminy,
ryboflawina, barwnik: czerwony tlenek żelaza, emulgator: polisorbat 80, selenian (VI) sodu, jodek potasu, cyjanokobalamina.

Uwagi do stosowania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od światła.

Ostrzeżenia
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Suplement diety Vigor UP! Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży (zawartość kofeiny: 52,4 mg/tabl.).

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość
składników odżywczych.

Zawartość30 tabletek

Sposób przechowywania25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: US PHARMACIA
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