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Vigor Essential tabl.powl. 30 tabl.
 

Cena: 25,97 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Starzenie się organizmu jest wynikiem między innymi procesu utleniania i dotyczy każdego z nas. Stopniowe gromadzenie się
uszkodzeń wewnątrzkomórkowych przewyższa zdolność organizmu do ich naprawy. W efekcie prowadzi do zaburzenia funkcjonowania
komórek, narządów, a nawet całych układów. Proces ten jest nieunikniony ale można go opóźnić.

Suplement diety Vigor Essential to kompleksowy preparat, który zawiera bogaty zestaw witamin i minerałów, w tym wit. C, wit. E, cynk,
selen i miedź, które wspomagają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Preparat został dodatkowo wzbogacony o COMPLEX
CELLTA-16TM - wyciąg z 16 warzyw i owoców wyjątkowo bogatych w antyoksydanty.

Dzięki zawartym składnikom, Vigor Essential uzupełnia niezbędne witaminy i minerały oraz wspiera ochronę komórek organizmu przed
utlenianiem, odpowiedzialnym za starzenie się organizmu.

Vigor Essential:
uzupełnia poziom niezbędnych witamin i minerałów;
chroni przed utlenianiem* odpowiedzialnym za starzenie się;
posiada potwierdzony potencjał antyoksydacyjny, wg skali ORAC;
ekstrakty z warzyw i owoców mają certyfikat „non-GMO”;
żelazo, witamina B12 oraz chrom zawarte w preparacie mają postać zwiększającą biodostępność tych składników;

Zastosowanie:
Vigor Essential jest suplementem diety, który uzupełnia poziom niezbędnych witamin i minerałów oraz działa wspomagająco na ochronę
komórek organizmu przed utlenieniem, odpowiedzialnym za się na starzenie się organizmu.
Polecany jest osobom, które chcą zadbać o swoją witalność, siłę i ochronę przed stresem oksydacyjnym oraz zachować młodość na
dłużej.
Przeznaczony dla młodzieży powyżej 15. roku życia i dla dorosłych.
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Stosowanie:
Dorośli i młodzież od 15. roku życia - 1 tabletka dziennie popijając odpowiednią ilością wody.

Składniki:
nośnik: celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy; nośnik: fosforan Diwapniowy, L-askorbinian wapnia, tlenek magnezu, COMPLEX
CELLTA-16 (ekstarkt z owoców Phyllianthus emblica, ekstrakt z pestek winogron Vitis vinifera, koncentrat z kiełków brokułu Brassicaa
oleracea italica, ekstrakt z cebuli Allium cepa alliacea, sposzkowane owoce borówki niskiej Vaccinum angustifolium, sproszkowe
różyczki brokułu Brasska oleracea italica, sproszkowany pomidor Lycopersicon esculentum, sproszkowana marchew Dacus carota
sativa, sproszkowane owoce śliwki Prunus domestica, sproszkowane owoce wiśni Prunus cerasus, sproszkowany koncentrat malin
Rubus idaeus, sproszkowane owoce żurawiny Vaccinum macrocarpon, sproszkowane liście szpinaku Spinacia oleracea, sproszkowane
liście jarmużu Brassica oleracea acephala, sproszkowane poziomki wirginijskie Fragaria birginia, sproszkowane owoce borówki czarnej
Vaccinum myrtillus L., skrobia kukurydziana, maltodekstryna, sproszkowane winogrona Vitis vinifera, ekstrakt z owoców borówki niskiej
Vaccinum angustifolium, ekstrakt z owoców borówki czarnej Vaccinum myrtillus L., substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu,
sproszkowana brukselka Brassica oleracea gemmifera, nośnik lecytyna, nasiona malin Rubus idaeus, otoczka Opadry II (substancje
glazurujące: alkohol poliwinylowy, glikol polietylenonowy) barwnik:dwutlenek tytanu, substancja przedwzbrylająca: talk, barwniki:
kompleksy miedziowe chlorofilin, ryboflawina), amid kwasu nikotynowego, diglanian żelaza (II), bursztynian D-alfa-tokoferylu, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, D-pantotenian wapnia, tlenek cynku, nośnik: sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja przedwzbrylająca: dwutlenek krzemu, beta-karoten, cholekalcyferol, fitomenadion, D-
biotyna, siarczan manganu, molibdenian (VI) sodu, siarczan miedzi (II), chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy,
pikolinian chromu, kwas pteroilomono-glutaminowy, jodek potasu, selenian (IV) sodu, metylokobalamina.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia.
Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie).
Nie należy go stosować po terminie ważności.
Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu , bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu człowieka. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Suplement diety
powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci. Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej
(15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.
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