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Vigor UP!, smak owoców leśnych, 20 tabletek musujących
 

cena: 17,56 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabletki musujące

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Vigor UP! w postaci tabletek musuj?cych o smaku owoców le?nych to po??czenie
odpowiednio dobranych ilo?ci witamin i minera?ów z naturalnym kompleksem energetycznym UP!, które
wzmacniaj? organizm i uzupe?niaj? niedobory.

Sk?adniki Vigor UP!:
 podnosz? poziom naturalnej energii,
zmniejszaj? uczucie zm?czenia i znu?enia,
utrzymuj? prawid?owy metabolizm energetyczny,
wsparciu koncentracji, bystro?ci i czujno?ci umys?u,
wspieraniu odporno?ci,
zwi?kszeniu odczucia poziomu energii.
 
 Witaminy B1, B6, B12 u?atwiaj? pozyskiwanie energii z po?ywienia i zmniejszaj? uczucie zm?czenia.
Minera?y magnez, jod oraz mangan przyczyniaj? si? do utrzymania prawid?owego metabolizmu
energetycznego, z kolei witamina C, D i cynk wspieraj? odporno??.

Dawkowanie
Doro?li: 1 tabletka dziennie rozpuszczona w szklance (200ml) ch?odnej wody.
 Nie przekracza? zalecanej dziennej dawki.

Sk?ad
 regulator kwasowo?ci: kwas cytrynowy, substancja wype?niaj?ca: sorbitol; regulator kwasowo?ci:
wodorow?glan sodu; substancja wype?niaj?ca: glukoza; tlenek magnezu, aromat owoców le?nych, Naturalny
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kompleks energetyczny UP!: naturalna kofeina z kawy (Coffea L.) 52 mg, standaryzowany ekstrakt z nasion
guarany (Paullinia cupana) 1 mg, ekstrakt z li?ci yerba mate (lllex paraguariensis) 1 mg, standaryzowany
ekstrakt z ziaren kakaowa (Theobroma cacao) 1 mg; kwas L-askorbinowy, barwnik: antocyjany, regulator
kwasowo?ci: kwas jab?kowy, chlorek chromu (III), siarczan cynku, bioflawonoidy cytrusowe, substancja
s?odz?ca: sukraloza, amid kwasu nikotynowego, octan DL- alfa tokoferylu, octan retinylu, D-pantotenian
wapnia, siarczan manganu, chlorowodorek pirydoksyny, selenian (VI) sodu, cholekalcyferol, barwnik: czerwie?
koszenilowa A, azorubina; monoazotan tiaminy, ryboflawina, cyjanokobalamina, filochinon, kwas
pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, barwnik: ?ó?cie? pomara?czowa FCF.
1 tabletka musuj?ca Vigor UP! zawiera: naturalny kompleks energetyczny UP!:( ekstrakt z nasion guarany,
ekstrakt z ziaren kakaowca, ekstrakt z li?ci yerba mate, naturalna kofeina) 55mg, 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%)*, ?elazo
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- Referencyjne Warto?ci Spo?ycia.
Produkt zawiera cukier oraz substancj? s?odz?c?.

Przeciwwskazania
 Zawiera kofein? (52,22 mg/tabl.)
Nie zaleca si? stosowania u dzieci i kobiet w ci??y.

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