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Vigor UP! 30 tabletek
 

Cena: 43,81 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent/
Dystrybutor

USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Ekstrakt z ziaren guarany, ekstrakt z ziaren kakaowca, ekstrakt z liści Yerba mate, naturalna kofeina 52,4 mg, Teobromina 0,5 mg,
Biflawonoidy cytrusowe 50 mg, Magnez 56,25 mg, Witamina C 50 mg, Niacyna 10 mg, Kwas pantotenowy 6 mg, Cynk 5 mg, Witamina E
3,3 mg, Witamina B6 2 mg, Witamina B2 1,6 mg, Witamina B1 1,4 mg, Mangan 1 mg, Witamina A 800 mcg, Kwas foliowy 400 mcg,
Witamina K 25 mcg, Jod 150 mcg, Selen 20 mcg, Chrom 50 mcg, Witamina D 5 mcg, Witamina B12 1 mcg.  Właściwości Zestaw
witamin i minerałów wzmacniających organizm i dodających energii każdego dnia - standaryzowany ekstrakt z guarany – poprawia czas
reakcji na bodźce, redukuje zmęczenie i dodaje energii - standaryzowany ekstrakt z yerba mate – wzmacnia siły wewnętrzne organizmu,
zmniejsza odczucie zmęczenia i znużenia - kompleks witamin z grupy B – 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 Preparat polecany w celu: wzmocnienia
organizmu i odporności, podniesienia poziomu naturalnej energii, poprawę koncentracji, bystrości i czujności umysłu.  Stosowanie
Dorośli i dzieci powyżej 15 lat spożywać 1 tabletkę dziennie, popijając wodą.  Przeciwwskazania Nadwrażliwość na którykolwiek ze
składników preparatu.  Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu
życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 
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