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Vigor Up! Fast, owoce leśne, 20 tabletek musujących
 

cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 20 sztuk

Postać tabletki musujące

Producent USP

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Wskazania

Zaleca się stosowanie preparatu w celu wzmocnienia i pobudzenia organizmu do działania.

Wskazany u osób dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia.

Działanie

Odpowiednie składniki produktu pomagają w:

podniesieniu poziomu naturalnej energii,

zmniejszeniu zmęczenia i znużenia,

utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego,

wsparciu koncentracji,

bystrości i czujności umysłu,

wspieraniu odporności,

zwiększeniu odczucia poziomu energii.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli i dzieci powyżej 15. roku życia: 1 tabletkę rozpuścić w szklance (200 ml) chłodnej wody.
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Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Skład

Składniki: regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu; substancja wypełniająca: sorbitol; glukoza; tlenek magnezu,
Naturalny kompleks energetyczny UP!: naturalna kofeina z kawy (Coffea L.), 52 mg, standaryzowany ekstrakt z nasion guarany (Paullinia
cupana) 1mg, ekstrakt z liści yerba mate (Ilex paraguariensis) 1 mg, standaryzowany ekstrakt z ziaren kakaowca (Theobroma cacao) 1
mg; kwas L-askorbinowy, aromat pomarańczowy, chlorek chromu (III), siarczan cynku, bioflawonoidy cytrusowe, substancja słodząca:
sukraloza, amid kwasu nikotynowego, octan dl-alfa-tokoferylu, octan retinylu, D-pantotenian wapnia, siarczan manganu, chlorowodorek
pirydoksyny, selenian (VI) sodu, cholekalcyferol, monoazotan tiaminy, ryboflawina, barwnik: żółcień pomarańczowa FCF,
cyjanokobalamina, kwas pteroilmonoglutaminowy, filochinon, jodek potasu. Produkt może zawierać śladowe ilości laktozy.

Dawkowanie

Dorośli spożywać 1 tabletkę dziennie rozpuszczając ją w szklance (200 ml) chłodnej wody.

Uwagi do stosowania

Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu z dala od promieni słonecznych i źródeł wilgoci, w
temperaturze pokojowej.

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.

Suplement diety Vigor UP! Fast zawiera cukier i substancję słodzącą.

Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży (zawartość kofeiny: 52,22 mg/tabl.).

Ostrzeżenia

Suplement diety Vigor UP! Fast zawiera cukier i substancję słodzącą. Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży
(zawartość kofeiny: 52,22 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. Żółcień pomarańczowa może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

Sposób przechowywania25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: US PHARMACIA
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