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Vigor UP, 30 tabletek
 

Cena: 26,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Opis produktu
 

Suplement diety zawierający unikalne połączenie ekstraktów z owców guarany, ziaren kakaowca i liści yerba mate, którego
energetyzujące działanie można odczuć już po pierwszym zastosowaniu. Standaryzowany ekstrakt z guarany poprawia czas reakcji
mózgu na bodźce, redukuje zmęczenie i dodaje energii. Standaryzowany ekstrakt z yerba mate wzmacnia siły wewnętrzne organizmu,
zmniejsza odczucie zmęczenia i znużenia. Specjalnie wyselekcjonowany standaryzowany wyciąg z kakao zawiera teobrominę. Witaminy
z grupy B pomagają pozyskać energię z pożywienia, by wzmocnić witalność, wigor i wytrzymałość organizmu, są one niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania systemu nerwowego i odpowiadają za poprawny przepływ informacji przez mózg. Zestaw witamin i
minerałów - odpowiednio dobrane proporcje składników mineralno-witaminowych uzupełniają niedobory i wzmacniają organizm.

Zastosowanie

suplementacja diety w witaminy i minerały, które wzmacniają organizm.

Zalecane spożycie

1 tabletka dziennie.

Składniki

substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, standaryzowany ekstrakt z ziaren guarany #℣佐⌡⌀倀愀甀氀氀椀渀椀愀 挀甀瀀愀渀愀⌡⍃倣℣ 144,4mg,
standaryzowany ekstrakt z ziaren kakaowca #℣佐⌡⌀吀栀攀漀戀爀漀洀愀 挀漀挀漀愀⌡⍃倣℣ 5mg, standaryzowany ekstrakt liści yerba mate #℣佐⌡⌀䤀氀氀攀砀 瀀愀爀愀最甀愀爀椀攀渀猀椀猀⌡⍃倣℣
5mg, tlenek magnezu, kwas L-askorbinowy, fumaran żelaza II, substancja przeciwzbrylająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowiona, bioflawonoidy cytrusowe #℣佐⌡⌀稀愀眀椀攀爀愀 氀愀欀琀漀稁ᤀ⌡⍃倣℣, substancja przeciwzbrylająca: kwas stearynowy, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, tlenek cynku, amid kwasu nikotynowego, octan retinylu, D-pantotenian wapnia, octan DL-alfa-tokoferolu,
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substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, chlorek chromu III, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, kwas
pteroilomonoglutaminowy, siarczan magnezu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: maltodekstryna, filochinon,
chlorowodorek pirydoksyny, cholekalcyferol, monazotan tiaminy, ryboflawina, barwnik: czerwony tlenek żelaza, emulgator: polisorbat 80,
selenia VI sodu, jodek potasu, cyjanokobalamina.

1 tabletka zawiera: naturalny kompleks energetyczny UP! 154,4mg #℣佐⌡⌀猀琀愀渀搀愀爀礀稀漀眀愀渀礀 攀欀猀琀爀愀欀琀 稀 稀椀愀爀攀渀 最甀愀爀愀渀礀Ⰰ 猀琀愀渀搀愀爀礀稀漀眀愀渀礀 攀欀猀琀爀愀欀琀
z ziaren kakaowca, standaryzowany ekstrakt liści yerba mate w tym naturalna kofeina 52,4mg i teobromina 0,5mg#℣䍐⌡⌀Ⰰ 戀椀漀昀氀愀眀漀渀漀椀搀礀
cytrusowe 50mg, witamina A 800µg #℣佐⌡⌀　　─⌡⍃倣℣*, witamina E 3,3mg #℣佐⌡⌀㈀㠀─⌡⍃倣℣*, witamina K 25µg #℣佐⌡⌀㌀㌀─⌡⍃倣℣*, witamina D 5µg #℣佐⌡⌀　　─⌡⍃倣℣*, witamina C
50mg #℣佐⌡⌀㘀㈀─⌡⍃倣℣*, witamina B1 1,4mg #℣佐⌡⌀㈀㜀─⌡⍃倣℣*, niacyna 10mg #℣佐⌡⌀㘀㈀─⌡⍃倣℣*, witamina B6 2mg #℣佐⌡⌀㐀㌀─⌡⍃倣℣*, kwas foliowy 400µg #℣佐⌡⌀㈀　　─⌡⍃倣℣*, witamina B12
1µg #℣佐⌡⌀㐀　─⌡⍃倣℣*, kwas pantotenowy 6mg #℣佐⌡⌀　　─⌡⍃倣℣*, żelazo 12mg #℣佐⌡⌀㠀㘀─⌡⍃倣℣*, jod 150µg #℣佐⌡⌀　　─⌡⍃倣℣*, magnez 56,25mg #℣佐⌡⌀㔀─⌡⍃倣℣*, cynk 5mg #℣佐⌡⌀㔀　─⌡⍃倣℣*, selen
20µg (37%)*, mangan 1mg (50%)*, witamina B2 1,6mg (114%)*, chrom 50µg (125%)*.

*RWS- Referencyjne Wartości Spożycia.

Przeciwwskazania

zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży.

Ważne wskazówki

Nie zawiera konserwantów i sztucznych barwników. Preparat należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze
pokojowej, w suchym miejscu. Suplement należy przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci. Chronić przed światłem. Ważne jest
stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego tryby życia. Preparat nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

