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Solgar, Formuła VM-75, 30 tabletek
 

Cena: 59,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Opis produktu
 

Solgar VM 75 – naturalna dawka witamin i minerałów

Takie makroskładniki jak np. witamina B12, C, D czy E, magnez, żelazo, chrom i inne stanowią podstawowy zestaw dla prawidłowego,
zdrowego funkcjonowania organizmu. Można je przyjmować osobno lub w postaci preparatu multawiminowo-minerałowego Solgar VM
75. Należy on do grupy produktów firmy Solgar, jakie oferuje prowadzona przez nas apteka internetowa. Gwarantujemy online wiele
naturalnych leków i preparatów dla osób, które szukają sprawdzonych i skutecznych rozwiązań w zakresie uzupełnienia codziennej
diety. Każda tabletka Solgar VM 75 zawiera zestaw witamin takich jak np. witamina B1, B2, C czy D2 oraz minerałów: mangan, żelazo,
chrom i inne w bardzo przyswajalnej formie.

Cenne, aktywne substancje

Takie produkty firmy Solgar ja ten posiadają w swoim składzie antyoksydanty, czyli przeciwutleniacze. To naturalne substancje, które
chronią przed nowotworami i spowalniają procesy starzenia się organizmu. Dodatkowo w preparacie VM 75 firmy Solgar większość
minerałów jest schelatowana aminokwasowo, co zapewni im najlepszą przyswajalność.

Każda tabletka z formułą VM 75 zawiera ponadto:

bioflawonoidy,
naturalny beta karoten z mieszaniną karotenoidów,
enzymy trawienne,
specjalnie sproszkowaną bazę ziołową.

To dzięki enzymom trawiennym lepiej są przyswajalne substancje zawarte w tabletce oraz te, które dostarczane są przez inne produkty
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w codziennej diecie.

Właściwości, jakie posiada Solgar VM 75 i jego cena, jaką oferujemy w naszej aptece internetowej, to świetne rozwiązanie dla każdego,
kto chce za pomocą jednego suplementu diety, opartego na specjalnej bazie ziołowej zapewnić organizmowi cenne, aktywne
substancje. Przyjmując każdą zawartą w nim witaminę czy inne składniki reguluje się jego pracę #℣佐⌡⌀渀瀀⸀ 最漀猀瀀漀搀愀爀欁ᤀ 眀漀搀渁Ԁ⌡⍃倣℣, a
jednocześnie wspomaga przyswajalność wszystkich składników na poziomie komórkowym.

Warto wspomnieć, że wytwarzane przez Solgar produkty – suplementy diety i leki - od wielu lat zdobywają cenne nagrody w branży
naturalnych witamin, minerałów i ziół.

Skład i dawkowanie

Jedna tabletka zawiera:
Składniki aktywne:

Witamina C (kwas L-askorbinowy) 250 mg,
Witamina E (150 IU, bursztynian D-alfa-tokoferylu) 100 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu,
Witamina B2 (ryboflawina) 95 mg.
W tabletce 75 mg,
W otoczce tabletki 20 mg,
Witamina B1 (monoazotan tiaminy) 75 mg,
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 75 mg,
Kwas pantotenowy (witamina B5, D-pantotenian wapnia) 75 mg,
Niacyna (witamina B3, amid kwasu nikotynowego) 75 mg ekwiwalentu niacyny,
Inozytol 75 mg,
Wapń (węglan wapnia, diglicynian wapnia*, D-pantotenian wapnia) 72 mg,
Rutyna 37 mg,
Magnez (diglicynian* magnezu, tlenek magnezu) 32 mg,
Cholina (dwuwinian) 31 mg,
Bioflawonoidy cytrusowe - kompleks 28 mg,
Chlorowodorek Betainy 25 mg,
Cynk (diglicynian* cynku, tlenek cynku,
Hesperydyna kompleks 6 mg,
Betakaroten naturalnego pochodzenia 4,5 mg,
Sproszkowana baza ziołowa 4,5 mg - #℣佐⌡⌀氀椁嬀挀椀攀 椀 䈀漀搀礀最椀 氀甀挀攀爀渀礀 ⌡⍏倣℣Medicago sativa#℣䍐⌡⌀Ⰰ 眀礀挀椁Ԁ最 稀 漀眀漀挀眀 愀挀攀爀漀氀椀 ⌡⍏倣℣Malpihia glabra#℣䍐⌡⌀Ⰰ 氀椁嬀挀椀攀 椀
łodygi pietruszki (Petroselinum crispum), liście rukwi wodnej (Nasturtium officinale), owoce dzikiej róży (Rosa canina),
Żelazo (diglicynian żelaza (II)**) 1,3 mg,
Mangan (diglicynian manganu*) 1 mg,
Bor (boran sodu, kwas cytrynowy) 0,5 mg,
Miedź (diglicynian miedzi*) 1000 µg,
Folian (kwas foliowy - kwas pteroilomonoglutaminowy) 400 µg,
Sproszkowane krasnorosty – zawartość jodu 150 µg,
Witamina B12 (cyjanokobalamina) 75 µg,
Biotyna (d-biotyna) 75 µg,
Selen (L-selenometionina) 25 µg,
Chrom (pikolinian chromu) 25 µg,
Mieszanina karotenoidów 12 µg,
Witamina D2 (400 IU,ergokalcyferol) 10 µg.

Naturalne substancje pomocnicze:
Substancje wypełniające:

celuloza mikrokrystaliczna,
alginian, maltodekstryna,
skrobia grochowa,
hydroksypropylometyloceluloza,
fosforan dwuwapniowy,
mannitol,
kwas cytrynowy.
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Barwnik: dwutlenek tytanu
Substancje glazurujące:

hydroksypropylometyloceluloza,
glicerol roślinny (z oleju z ziarna palmowego i oleju kokosowego)

Substancje przeciwzbrylające:

dwutlenek krzemu,
roślinny stearynian,
magnezu,
roślinny kwas stearynowy.
Guma Celulozowa

*patenty produkcyjny Albion International Inc. zarejestrowane w USA pod nr 5516925 i 6716814

** wyjątkowa postać żelaza chelatowego #℣佐⌡⌀搀眀甀最氀椀挀攀爀礀渀椀愀渀 簀攀氀愀稀愀⌡⍃倣℣ uzyskana w celu osiągnięcia maksymalnego wchłaniania bez wywoływania
podrażnienia żołądka i jelit oraz zaparć, które często towarzyszą zażywaniu żelaza.

Patent nr 4,599,152 Chelazomes.
Dawkowanie: 1 tabletka dziennie
Opakowanie: 30 tabletek
Zapewnia kurację: 30 dni
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