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Vigor Cardio Tonik, 1000 ml
 

cena: 37,19 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 1000 ml

Postać tonik

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Vigor Cardio jest przeznaczony dla osób doros?ych i zawiera sk?adniki potrzebne do
prawid?owego funkcjonowania serca. Zawiera maksymaln? dawk? ?elaza - 100% dziennego
zapotrzebowania, w najlepiej przyswajalnej, organicznej formie. Wzbogacony jest o wspomagaj?ce witaminy
oraz naturalny wyci?g z owoców g?ogu.

W?a?ciwo?ci sk?adników Vigor Cardio:
 witamina B1 uczestniczy w zapewnieniu normalnego funkcjonowania serca,
kwas foliowy i witamina B12, B6 oraz ?elazo wp?ywaj? na produkcj? krwinek,
witaminy B6 i B1 s? potrzebne do prawid?owej czynno?ci uk?adu nerwowego,
?elazo, w najlepiej przyswajalnej organicznej formie, wp?ywa na prawid?owe wytwarzanie energii oraz
pomaga w prawid?owym transporcie tlenu w organizmie.
 
 Dawkowanie
Doro?li: 60 ml (4 ?y?ki sto?owe)
 Nie przekracza? zalecanej dziennej dawki.

Sk?ad
 sacharoza, substancja zag?szczaj?ca: guma ksantanowa, regulator kwasowo?ci: kwas cytrynowy, wyci?g z
owoców g?ogu (Crataegus spp.), substancje konserwuj?ce: sorbinian potasu, benzoesan sodu; amid kwasu
nikotynowego, glukonian zelaza (II), octan DL-alfa tokoferylu, barwnik: azorubina, chlorowodorek pirydoksyny,
ryboflawiny 5’-fosforan sodowy, chlorowodorek tiaminy, kwas pteroilmonoglutaminowy, cyjanokobalamina.
Dobowa porcja (4 ?y?ki sto?owe tj. 60 ml) zawiera:
wyci?g z owoców g?ogu – 60 mg
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niacyna – 16 mg (100%*)
?elazo – 14 mg (100%*)
witamina E – 12 mg (100%*)
witamina B6 – 1,4 mg (100%*)
witamina B2 – 1,4 mg (100%*)
witamina B1 – 1,1, mg (100%*)
kwas foliowy – 200 µg (100%*)
witamina B12 – 2,5 µg (100%*)
*ZDS – Zalecane Dzienne Spo?ycie

Przeciwwskazania
 Suplement diety Vigor Cardio zawiera barwnik azorubin?. Azorubina mo?e mie? szkodliwy wp?yw na
aktywno?? i skupienie uwagi u dzieci.

Podmiot odpowiedzialny
 USP Zdrowie
ul.Poleczki 35
02-822 Warszawa
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