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Vigor Up! Suplement diety 30 sztuk
 

Cena: 25,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Co to jest Vigor Up!
Suplement diety Vigor Up! To unikalne połączenie witamin i minerałów i standaryzowanych ekstraktów roślinnych, pomagające
zmniejszyć uczucie zmęczenia i dodające energii każdego dnia. Już od pierwszego zastosowania.
Stosuj go codziennie, a Twoje życie będzie pełne zdrowej energii!

Co zawiera Vigor Up!
Odpowiednie składniki produktu pomagają w:

podniesieniu poziomu naturalnej energii
wsparciu koncentracji, bystrości i czujności umysłu
zmniejszeniu zmęczenia i znużenia
utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego
wspieraniu odporności

Jak działa Vigor Up! Fast?
Odpowiednie składniki produktu pomagają w:

podniesieniu poziomu naturalnej energii
wsparciu koncentracji, bystrości i czujności umysłu
zmniejszeniu zmęczenia i znużenia
utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego
wspieraniu odporności

Co zawiera Vigor Up!

Naturalny kompleks energetyczny Up! - zawiera standardowy ekstrakt z liści yerba mate, ekstrakt z ziaren kakaowca oraz
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standaryzowany ekstrakt z nasion guarany, którego energetyzując działanie można odczuć już od pierwszego zastosowania.
Guarana pomaga poczuć przypływ energii i wspiera sprawność umysłową.
Kompleks witamin B1, B6, B12 - pomagają pozyskać energię z pożywienia i zmniejszyć uczucie zmęczenia.
Zestaw minerałów: magnez, jod oraz mangan przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Witamina C, D i cynk: wspierają odporność.

Vigor Up! Nie zawiera konserwantów i sztucznych barwników.

Składniki
w 1 tabletce:, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy, naturalny kompleks energetyczny Up!:
standaryzowany ekstrakt z ziaren guarany (Paullinia cupana) 236,4 mg, standaryzowany ekstrakt z ziaren kakaowca (Theobroma cacao)
5 mg, standaryzowany ekstrakt z liści yerba mate (Illex paraguariensis) 5 mg, tlenek magnezu, kwas L-askorbinowy, bioflawonoidy
cytrusowe, fumaran żelaza (II), substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, selenian (IV) sodu, amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-
tokoferylu, octan retinylu, D-pantotenian wapnia, tlenek cynku, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek
tytanu, jodek potasu, siarczan manganu, filochinon, chlorowodorek pirydoksyny, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, monoazotan tiaminy, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, ryboflawina, kwas pteroilmonoglutaminowy, cyjanokobalamina,
cholekalcyferol, chlorek chromu (III)

Wartości odżywcze
Zawartość w dziennej porcji (1 tabletka) % realizacji Referencyjnych Wartości

Spożycia (RWS)
Naturalny kompleks energetyczny Up!: 246,4 mg -
standaryzowany ekstrakt z nasion guarany,
standaryzowany ekstrakt z ziaren kakaowca,
standaryzowany ekstrakt z liści yerba mate,
w tym naturalna kofeina

53 mg

Bioflawonoidy cytrusowe 50 mg -
Magnez 56,25 mg 15%
Witamina C 50 mg 62%
Żelazo 12 mg 86%
Niacyna 10 mg 62%
Kwas pantotenowy 6 mg 100%
Cynk 5 mg 50%
Witamina E 3,3 mg 28%
Witamina B6 2 mg 143%
Ryboflawina (wit. B2) 1,6 mg 114%
Tiamina (wit. B1) 1,4 mg 127%
Mangan 1 mg 50%
Witamina A 800 µg 100%
Kwas foliowy 400 µg 200%
Jod 150 µg 100%
Chrom 50 µg 125%
Witamina K 25 µg 33%
Selen 20 µg 36%
Witamina D 5 µg 100%
Witamina B12 1 µg 40%

Dawkowanie
Sposób użycia: dorośli spożywać 1 tabletkę dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od światła.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia i inne informacje: Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety Vigor Up! Zawiera kofeinę; nie
zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży (zawartość kofeiny: 53 mg/tabl.).
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i
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stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych.

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