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Solgar, Formuła VM-Prime na lata 50+, 60 tabletek
 

Cena: 67,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Opis produktu
 

Celem optymalnego odżywienia osób starszych powinno być utrzymanie odpowiedniego spożycia składników odżywczych i
zapobieganie rozwojowi lub postępowi chorób. Zmiany funkcjonalności organizmu osób starszych obejmują zmiany biochemiczne i
biologiczne organizmu, które mogą ograniczać przyswajanie składników odżywczych nawet przy wystarczającym spożyciu pokarmów.
Przeróżne zmienne (fizyczne, umysłowe, funkcjonalne i farmakologiczne) zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia u osób
starszych niedoborów witamin i minerałów, które nie są jawnie widoczne (subkliniczne). Niezwykle istotne jest zrozumienie związku
pomiędzy starzeniem się a stanem odżywienia, jeżeli chcemy zapewnić osobom starszym optymalny poziom witamin i minerałów.
Mając to na uwadze Solgar postanowiła zaoferować unikalną kompozycję witamin i minerałów, dostosowaną do potrzeb osób
starszych. W oparciu o formułę VM 75 zwiększono poziom wybranych witamin i minerałów, aby dostosować preparat do specyficznych
potrzeb. Sposób dawkowania 2 razy dziennie pozwolił na zmniejszenie wielkości tabletki, a unikalna na skalę światową super śliskie
wodne pokrycie proszkowe tabletek dodatkowo przyczynia się do bezproblemowego zażywania preparatu.

Skład

Jedna tabletka zawiera:Składniki aktywne: Cholina (dwuwinian)100 mg Witamina C (kwas L-askorbinowy) 125 mg Wapń (węglan
wapnia, diglicynian† wapnia)33 mg Magnez (diglicynian† magezu, tlenek magnezu)16 mg Witamina E (75 IU, bursztynian D-alfa
tokoferylu)50 mg ekwiwalentu tokoferolu Cynk (diglicynian† cynku)7,5 mg Miedź (diglicynian† miedzi)1500 µg Tiamina (witamina B1,
monoazotan tiaminy)12,5 mg Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny)12,5 mg Mangan (diglicynian† manganu)2 mg Kwas
pantotenowy (witamina B5, D-pantotenian wapnia)12,5 mg Chlorowodorek betainy12,5 mgNiacyna (witamina B3, amid kwasu
nikotynowego)12,5 mg ekwiwalentu niacyny Bioflawonoidy cytrusowe kompleks 12,5 mgRyboflawina (witamina B2)12,5 mg Inozytol
12,5 mgMieszanina karotenoidów 28,5 µgBor (boran sodu, kwas cytrynowy)0,25 mgChrom (pikolinian chromu)100 µg Folian (kwas
foliowy - kwas pteroilomonoglutaminowy)200 µg Selen (L-selenometionina)50 µg Jod (jodek potasu)75 µg Beta-karoten naturalnego
pochodzenia 1,5 mgWitamina B12 (cyjanokobalamina) 50 µg Biotyna (D-biotyna)37,5 µg Witamina D2 (200 IU, ergokalcyferol)5 µg

Dawkowanie
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1 do 2 tabletek dziennie

Substancje wypełniające

celuloza mikrokrystaliczna, maltodekstryna, fosforan diwapniowy, alginian, skrobia grochowa, mannitol, hydroksypropylometyloceluloza,
kwas cytrynowy. Substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, roślinny stearynian magnezu, roślinny kwas stearynowy. Guma
celulozowa. Substancje poślizgowe: hydroksypropylometyloceluloza, glicerol roślinny (z oleju z ziarna palmowego i oleju kokosowego)†
Patenty produkcyjne Albion International, Inc.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

