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Vigor+ Cardio Preparat witaminowy w płynie Suplement diety
1000 ml
 

Cena: 38,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1000 ml

Postać -

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Zawiera żelazo w najlepiej przyswajalnej, organicznej formie.
Dzienna porcja preparatu realizuje 100% zapotrzebowania na żelazo.

Suplement diety Vigor+ Cardio to preparat, który dostarcza składniki potrzebne do prawidłowego funkcjonowania serca. Suplement diety
Vigor+ Cardio zawiera naturalny wyciąg z głogu, a także zestaw witamin i minerałów w tym: witaminy z grupy B, witaminę E oraz żelazo.

Prawidłowe funkcjonowanie serca i naczyń krwionośnych:

witamina B1 bierze udział w zapewnieniu normalnego funkcjonowania serca
kwas foliowy i witamina B12, B6 oraz żelazo mają wpływ na produkcję krwinek
witaminy B6 i B1 są potrzebne do prawidłowej czynności układu nerwowego
żelazo wpływa na prawidłowe wytwarzanie energii oraz pomaga w prawidłowym transporcie tlenu w organizmie

Składniki
woda, sok z aronii odtworzony z koncentratu, sacharoza, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, wyciąg z owoców głogu (Crataegus monogyna Jacq/Crataegus laevigata), substancje konserwujące: sorbinian potasu,
benzoesan sodu, amid kwasu nikotynowego, glukonian żelaza (II), octan DL-alfa tokoferylu, barwnik: azorubina, ryboflawiny 5'-fosforan
sodowy, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, kwas pteroilmonoglutaminowy, cyjanokobalamina

Wartości odżywcze
Dobowa porcja (4 łyżki stołowe, tj. 60 ml) zawiera:

wyciąg z owoców głogu 60 mg brak RWS
niacyna 16 mg 100%*
żelazo 14 mg 100%*
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Dobowa porcja (4 łyżki stołowe, tj. 60 ml) zawiera:
witamina E 12 mg 100%*
witamina B6 1,4 mg 100%*
ryboflawina (wit. B2) 1,4 mg 100%*
tiamina (wit. B1) 1,1 mg 100%*
kwas foliowy 200 µg 100%*
witamina B12 2,5 µg 100%*
*% realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia

Dawkowanie
Suplement diety Vigor+ Cardio zawiera 1000 ml płynu.
Produkt przeznaczony dla dorosłych.

Sposób użycia: zalecana porcja dzienna 60 ml (4 łyżki stołowe)
Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia (60 ml).

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od światła i wilgoci.
Produkt po otwarciu przechowywać w lodówce.
Spożyć w ciągu miesiąca od pierwszego otwarcia opakowania.
Ewentualne zmiany wyglądu (osad, zmętnienie) nie wpływają na jakość produktu.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia i inne informacje:
Istotne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość
składników odżywczych.
Preparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Informacja dla diabetyków: dzienna porcja (60 ml) Vigor+ Cardio zawiera 12 g sacharozy, co odpowiada 1,2 WW (wymiennika
węglowodanowego).

Kobiety w ciąży stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem. Azurbina może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i
skupienie uwagi u dziecka.

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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