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Vigor UP Fast o sm. owoców leśnych tabl.m
 

Cena: 23,07 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Vigor UP! FAST o smaku owoców leśnych to suplement diety o bogatej i unikalnej formule witamin i minerałów w postaci tabletek
musujących. Dodatkowo produkt ten zawiera standaryzowany ekstrakt z ziaren guarany, standaryzowany ekstrakt z ziaren kakaowca,
standaryzowany ekstrakt liści yerba mate w tym naturalną kofeinę. Składniki produktu wspomagają odporność organizmu, wspierają w
okresie zmęczenia i znużenia oraz wspomagają układ nerwowy.

Składniki:
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu, substancja wypełniająca: sorbitol, glukoza, tlenek magnezu, naturalna
kofeina z kawy, kwas L-askorbinowy, bioflawonoidy cytrusowe, ekstrakt z guarany, ekstrakt z Yerba mate, ekstrakt z kakao, substancja
słodząca: sukraloza; amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, siarczan cynku, DL-octan tokoferolu, chlorowodorek pirydoksyny,
ryboflawina, monoazotan tiaminy, siarczan manganu, octan retinylu, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, filochinon, selenian
VI sodu, chlorek chromu III, cholekalcyferol, cyjanokobalamina, barwnik: żółcień pomarańczowa FCF, aromat pomarańczowy.

1 tabletka zawiera:
bioflawonoidy cytrusowe 20mg, witamina A 800µg (100%)*, witamina E 3,3mg (28%)*, witamina K 25µg (33%)*, witamina D 5µg (100%)*,
witamina C 50mg (62%)*, witamina B1 1,4mg (127%)*, niacyna 10mg (62%)*, witamina B6 2mg (143%)*, kwas foliowy 400µg (200%)*,
witamina B12 1µg (40%)*, kwas pantotenowy 6mg (100%)*, żelazo 12mg (86%)*, jod 150µg (100%)*, magnez 56,25mg (15%)*, cynk 5mg
(50%)*, selen 20µg (36%)*, mangan 1mg (50%)*, witamina B2 1,6mg (114%)*, chrom 50µg (125%)*.
*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Właściwości:
Właściwości niektórych składników:
•Witamina D - pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu, w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia
we krwi oraz utrzymaniu zdrowych mięśni, kości i zębów,
•Witamina C - pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, wspomaga prawidłową produkcję
kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, dziąseł, skóry, zębów i chrząstek, wspiera
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prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego
•Jod - pomaga zachować zdrową skórę; wspiera utrzymanie prawidłowych funkcji poznawczych i właściwego działania układu
nerwowego, pomaga w prawidłowej produkcji hormonów tarczycy i w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy,
•Magnez - przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmniejszenia i zmęczenia, pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej,
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, układu nerwowego i utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, a także zdrowych kości i
zębów

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować
się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecane spożycie:
Dorośli i dzieci powyżej 15 roku życia 1 tabletka dziennie, rozpuścić w 200ml chłodnej wody.

Ważne informacje:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety ani aktywnego trybu życia. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego i zróżnicowanego
odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. Istnieje wiele czynników ryzyka choroby. Zmiana jednego z tych czynników ryzyka
może wywierać korzystny wpływ lub nie wywierać go. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci w temperaturze
pokojowej.
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