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SOLGAR, Formuła VM-75, 60 kapsułek
 

Cena: 77,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

OPIS PRODUKTU
Najbardziej renomowany preparat witaminowo-minerałowy ceniony w świecie za skuteczność składu (pełny o wysokiej potencji skład
witaminowo-minerałowy, zawiera schelatowane aminokwasowo minerały, enzymy trawienne, zioła, bioflawonoidy i mieszaninę
naturalnych karotenoidów).

1 kapsułka preparatu VM-75 w kapsułkach zawiera połowę składu tabletki preparatu VM-75 w tabletkach. Daje to możliwość zmiennego
dawkowania 1 do 2 kapsułek dziennie. Stanowi to alternatywne rozwiązanie dla osób zażywających preparaty multiwitaminowo-
minerałowe i mających problemy żołądkowo-trawienne, ponieważ składniki w preparacie VM-75 kapsułki nie są poddawane kompresji
przez co są łatwiejsze do strawienia.

SKŁAD
Dwie kapsułki zawierają:
Witamina C........................................250 mg
(kwas L-askorbinowy)

Inozytol...............................................75 mg

Kwas pantotenowy...........................75 mg
(d-pantotenian wapnia)

Niacyna...............................................75 mg
(witamina B3, amid kwasu nikotynowego)

Witamina B1........................................75 mg
(monoazotan tiaminy)
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Witamina B2........................................75 mg
(ryboflawina)

Witamina B6.........................................75 mg
(chlorowodorek pirydoksyny)

Witamina E............................................75 mg
(75 IU, jako bursztynian D-alfa-tokoferylu)

Cholina..................................................31 mg
(dwuwinian)

Bioflawonoidy cytrusowe kompleks...25 mg

Chlorowodorek Betainy.......................25 mg

Rutyna.....................................................25 mg

Wapń.......................................................20 mg
(diglicynian wapnia, węglan wapnia)

Cynk.........................................................10 mg
(diglicynian cynku, tlenek cynku)

Magnez....................................................10 mg
(diglicynian magnezu, tlenek magnezu)

Hesperydyna............................................5 mg

Sproszkowana baza ziołowa.................4 mg
(lucerna, wyciąg z aceroli, krasnorosty, pietruszka, rzeżucha, dzika róża)

Żelazo........................................................1.3 mg
(diglicynian żelaza (II))

Mangan......................................................1 mg
(diglicynian manganu)

Bor..............................................................0.5 mg
(boran sodu, kwas cytrynowy)

Miedź..........................................................1000 µg
(diglicynian miedzi)

Folian..........................................................400 µg
(kwas foliowy-kwas pteroilomonoglutaminowy)

Sproszkowane krasnorosty....................150 µg
(zawartość jodu)

Biotyna.......................................................75 µg
d-biotyna

Witamina B12............................................75 µg
(cyjanokobalamina)

Chrom..........................................................25 µg
(pikolinian chromu)
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Selen............................................................25 µg
(L-selenometionina)

Betakaroten naturalnego pochodzenia......12 µg

Witamina D..................................................10 µg
(200 IU, ergokalcyferol)

SPOSÓB UŻYCIA
Najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować według wskazań lekarza. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu
dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

DAWKOWANIE
2 kapsułki dziennie

OPAKOWANIE
60 kapsułek

KURACJA
30 dni

INFORMACJE DODATKOWE
Naturalne substancje pomocnicze
Otoczka kapsułki (hydroksypropylometyloceluloza)
Substancje przeciwzbrylające:
roślinny stearynian magnezu, dwutlenek krzemu

Informacja alergiczna
Produkt nie zawiera:
cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych substancji
konserwujących, zapachowych lub barwiących. Odpowiedni dla wegetarian.
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