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Vigor+ Cardio, płyn, 1000 ml
 

Cena: 34,74 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1000 ml

Postać -

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki
Woda, sok z aronii odtworzony z koncentratu, sacharoza, glukonian żelaza (II), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, wyciąg z owoców głogu (Crataegus monogyna/ Crataegus laevigata), substancja konserwująca: sorbinian
potasu, octan DL-alfa tokoferylu, substancja konserwująca: benzoesan sodu, amid kwasu nikotynowego, kwas pantotenowy, barwnik:
azorubina, cyjanokobalamina, ryboflawiny 5'-fosforan sodowy, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy.

Zawartość składników w zalecanej dziennej porcji (60ml): wyciąg z owoców głogu – 60mg, niacyna – 16mg (100% RWS), żelazo –
14mg (100% RWS), witamina E – 12mg (100% RWS), witamina B6 – 1,4mg (100% RWS), ryboflawina – 1,4mg (100% RWS), tiamina –
1,1mg (100% RWS), kwas pantotenowy – 6mg (100% RWS), witamina B12 – 2,5mcg (100% RWS).
RWS – referencyjna wartość spożycia.

Działanie
Starannie skomponowany zestaw witamin, organicznego żelaza i wyciągu z głogu wzbogacony w sok z aronii. Suplement diety VIGOR+
CARDIO rekomendowany jest do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety dla osób, które chcą zadbać o prawidłowe
funkcjonowanie serca. Żelazo (w organicznej formie) wspomaga prawidłową produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny, a także
prawidłowy transport tlenu w organizmie oraz wspomaga proces wytwarzania energii. Wraz z kwasem foliowym, witaminami B1, B6 i
B12 żelazo wspomaga właściwe funkcjonowanie naczyń krwionośnych. Witamina B1 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca.
Żelazo, kwas foliowy, witamina B6 i witamina B12 pomagają utrzymać prawidłowy proces produkcji czerwonych krwinek. Witamina B1 z
witaminą B6 wspierają właściwe funkcjonowanie układu nerwowego. Preparat nie zawiera alkoholu.

Zastosowanie:
Suplement diety VIGOR+ CARDIO przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w żelazo, witaminy z grupy B, wyciąg
z głogu i witaminę E. Preparat dla osób dorosłych.

Informacje dodatkowe:
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze
pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. W preparacie może wystąpić zmętnienie lub osad koloru, zmiany te nie
mają jednak wpływu na jakość produktu. Po pierwszym otwarciu należy przechować w lodówce, preparat spożyć w ciągu miesiąca.
Zawarta w preparacie azorubina to substancja, która może szkodliwie wpływać na aktywność i skupienie u dzieci. Możliwość
stosowania preparatu u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią należy omówić z lekarzem. Produkt nie zawiera alkoholu. Suplement
diety zawiera sok z aronii. Preparat zawiera cukier – w zalecanej dziennej porcji (60ml) zawarte jest 12g sacharozy, czyli 1,2 WW
(wymiennika węglowodanowego).

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.

Sposób użycia
Zalecana dzienna porcja: 60ml (cztery łyżki stołowe). Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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