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Vigor UP Fast smak pomarańczowy 20 tabletek musujących
 

Cena: 18,00 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Vigor UP Fast, smak pomarańczowy, 20 tabletek musujących

Suplement diety w postaci tabletek musujących, zawierający połączenie witamin, minerałów i ekstraktów roślinnych. Standaryzowany
ekstrakt z yerba mate zmniejsza odczucie zmęczenia i znużenia. Produkt zawiera specjalnie wyselekcjonowany standaryzowany wyciąg
z kakao.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

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

Składniki: regulator kwasowości: kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu; substancja wiążąca: sorbitol; glukoza; tlenek magnezu, naturalny
kompleks energetyczny UP!: naturalna kofeina z kawy (Coffea L.), standaryzowany ekstrakt z nasion guarany (Paullinia cupana), ekstrakt
z liści yerba mate (Illex paraguariensis), standaryzowany ekstrakt z ziaren kakaowca (Theobroma cacao); kwas L-askorbinowy, aromat
pomarańczowy, chlorek chromu (III), siarczan cynku, substancja wiążąca: glikol polietylenowy, substancja słodząca: sukraloza,
bioflawonoidy cytrusowe, amid kawsu nikotynowego, octan DL-alfa tokoferylu, octan retinylu, D-pantotenian wapnia, siarczan manganu,
chlorowodorek pirydoksyny, cholekalcyferol, selenian (VI) sodu, monoazotan tiaminy, ryboflawiny, barwnik: żółcień pomarańczowa FCF,
cyjanokobalamina, filochinon, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu.
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

Ważne wskazówki:
Środek może zawierać śladowe ilości laktozy.
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Produkt zawiera cukier oraz substancję słodzącą.
Żółcień pomarańczowa może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.
Preparat należy przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej.
Suplement należy przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.
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.

Producent:
USP Zdrowie
ul.Poleczki 35
02-822 Warszawa
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