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Solgar, Formuła VM-75, 60 kapsułek
 

Cena: 81,52 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Opis produktu
 

Solgar VM 75 – cenna dawka witamin i minerałów

Aby nasza codzienna dieta była odpowiednio zbilansowana potrzebna jest właściwa ilość m.in. makroskładników takich jak np. witamina
B12, C, D i inne. Część z nich można uzyskać z naturalnych produktów (jeśli pojawiają się w menu), ale wiele z nich trzeba dostarczyć w
formie suplementu. Taką propozycją są produkty opracowywane przez Solgar. To firma, której leki naturalnej oraz inne preparaty kupić
można online w prowadzonej przez nas aptece internetowej.

Proponowany Solgar VM 75 zawiera multiwitaminy o wysokiej potencji i schelatowane aminokwasowo minerały. Znalazł się w gronie
renomowanych na całym świecie produktów ze względu na skuteczność swojego składu. Solgar VM 75 to preparat witaminowo-
minerałowy, w którym – poza m.in. witaminą C, E, B12, magnezem, chromem itd. znajdują się także:

enzymy trawienne,
zioła,
bioflawonoidy,
mieszanina naturalnych karotenoidów.

Specjalnie opracowana formuła VM 75 firmy Solgar to odpowiednia dawka niezbędnych witamin i minerałów, którą wystarczy zażywać
tylko raz dziennie.

Wygodna alternatywa

Preparat Solgar VM 75 dedykowany jest zwłaszcza osobom, które zażywają preparaty multiwitaminowo-minerałowe oraz mającym
problemy żołądkowo-trawienne, korzystającym z różnych innych leków czy suplementów diety. Każda witamina oraz pozostałe składniki

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaurtica.pl


 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

 
zawarte w preparacie VM 75 w postaci kapsułki nie są poddawane kompresji – dlatego organizm łatwiej je trawi. Ponadto jedna
kapsułka zawiera połowę tabletki preparatu VM-75 w tabletkach, czyli można zmiennie ją dawkować – od 1 do 2 sztuk dziennie.

Nasza apteka internetowa zachęca do szczegółowego zapoznania się ofertą, jaką stanowią produkty marki Solgar. To nie tylko preparaty
zawierające skoncentrowane dawki konkretnej witaminy, ale także i takie produkty, które łączą w sobie wiele cennych makroskładników.
Pod każdym z nich znajduje się cena, skład i dawkowanie. Zamawiając przez internet Solgar VM 75 zyskuje się wygodne rozwiązanie w
dostarczeniu organizmowi odpowiedniej ilości cennych witam oraz minerałów.

Skład i dawkowanie

Dwie kapsułki zawierają:

Witamina C (kwas L-askorbinowy) 250 mg,
Witamina E (75 IU, bursztynian D-alfa-tokoferylu) 100 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu,
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 75 mg**,
Witamina B1 (monoazotan tiaminy) 75 mg,
Kwas pantotenowy (d- pantotenian wapnia) 75 mg,
Witamina B2 (ryboflawina) 75 mg,
Niacyna (witamina B3, amid kwasu nikotynowego) 75 mg ekwiwalentu niacyny,
Inozytol 75mg,
Cholina(dwuwinian) 31 mg,
Chlorowodorek,
Betainy 25 mg,
Bioflawonoidy cytrusowe - kompleks 25 mg,
Rutyna 25 mg,
Wapniadiglycynian*,węglan wapnia) 20 mg,
Magnez (diglicynian* magnezu, tlenek magnezu) 10 mg,
Cynk (diglicynian*cynku, tlenek cynku) 10 mg,
Betakaroten naturalnego pochodzenia 4,5 mg zawiera inne karetonoidy 12 µg,
Hesperydyna 5 mg,
Sproszkowana baza ziołowa 4 mg (lucerna, wyciąg z aceroli, krasnorosty, -pietruszka, rzeżucha, dzika róża),
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,
Biotyna (d-biotyna) 75 µg,
Witamina B12 (cyjanokobalamina) 75 µg,
Selen (L-selenometionina) 25 µg,
Chrom (pikolinian chromu) 25 µg,
Witamina D (200 IU,ergokalcyferol) 10 µg.

Substancje przeciwzbrylające:

roślinny stearynian magnezu,
dwutlenek krzemu.

Otoczka kapsułki (hydroksypropylometyloceluloza)

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

** wyjątkowa postać żelaza chelatowego (dwuglicerynian żelaza) uzyskana w celu osiągnięcia maksymalnego wchłaniania bez wywoływania
podrażnienia żołądka i jelit oraz zaparć, które często towarzyszą zażywaniu żelaza.
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