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Solgar Formuła VM-75 x 30 tabl (wysokiej potencji
schelatowane witaminy i minerały)
 

Cena: 79,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Składniki aktywne: Witamina C (kwas L-askorbionowy), Witamina E (150 IU, bursztynian D-alfa-tokoferylu), Witamina B2 ( ryboflawina),
Witamina B1 (monoazotan tiaminy), Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), Kwas pantotenowy (witamina B5, D-pantotenian
wapnia), Niacyna (witamina B3, amid kwasu nikotynowego), Inozytol, Wapń (węglan wapnia, diglicynian wapnia, D-pantotenian wapnia),
Rutyna, Magnez (diglicynian magnezu, tlenek magnezu), Cholina (dwuwinian), Bioflawonoidy cytrusowe, Chlorowodorek Betainy, Cynk
(diglicynian cynku, tlenek cynku), Hesperydyna kompleks, Betakaroten naturalnego pochodzenia, Sproszkowana baza ziołowa (liście i
łodygi lucerny (Medicago sativa), wyciąg z owoców aceroli (Malpighia glabra), liście i łodygi pietruszki (Petroselinum crispum), liście
rukwi wodnej (Nasturtium officinale), owoce dzikiej róży (Rosa canina)), Żelazo (diglicynian żelaza (II)), Mangan (diglicynian manganu),
Bor (boran sodu, kwas cytrynowy), Miedź (diglicynian miedzi), Folian (kwas foliowy – kwas pteroilomonoglutaminowy), Sproszkowane
krasnorosty – zawartość jodu, Witamina B12 (cyjanokobalamina), Biotyna (d-biotyna), Selen (L-selenometionina), Chrom (pikolinian
chromu), Mieszanina karotenoidów, Witamina D2 (400 IU, ergokalcyferol). Naturalne substancje pomocnicze: Substancje wypełniające:
celuloza mikrokrystaliczna, alginian, maltodekstryna, skrobia grochowa, hydroksypropylometyloceluloza, fosforan dwuwapniowy,
mannitol, kwas cytrynowy), Barwnik: dwutlenek tytanu, Substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza, glicerol roślinny (z oleju
z ziarna palmowego i oleju kokosowego), Substancje Przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, roślinny stearynian magnezu, roślinny kwas
stearynowy, Guma Celulozowa.

Zawartość w 1 tabletce:
Witamina C (kwas L-askorbionowy) 250 mg*
Witamina E (150 IU, bursztynian D-alfa-tokoferylu) 100 mg*
Witamina B2 ( ryboflawina) 95 mg*
Witamina B1 (monoazotan tiaminy) 75 mg*
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 75 mg*
Kwas pantotenowy (witamina B5, D-pantotenian wapnia) 75 mg*
Niacyna (witamina B3, amid kwasu nikotynowego) 75 mg* ekwiwalentu niacyny
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Inozytol 75 mg*
Wapń (węglan wapnia, diglicynian wapnia, D-pantotenian wapnia) 72 mg*
Rutyna 37 mg*
Magnez (diglicynian magnezu, tlenek magnezu) 32 mg*
Cholina (dwuwinian) 31 mg*
Bioflawonoidy cytrusowe kompleks 28 mg*
Chlorowodorek Betainy 25 mg*
Cynk (diglicynian cynku, tlenek cynku) 10 mg*
Hesperydyna kompleks 6 mg*
Betakaroten naturalnego pochodzenia 4,5 mg*
Sproszkowana baza ziołowa 4,5 mg*
(liście i łodygi lucerny (Medicago sativa), wyciąg z owoców aceroli (Malpighia glabra),
liście i łodygi pietruszki (Petroselinum crispum), liście rukwi wodnej (Nasturtium officinale),
owoce dzikiej róży (Rosa canina))
Żelazo (diglicynian żelaza (II)) 1,3 mg*
Mangan (diglicynian manganu) 1 mg*
Bor (boran sodu, kwas cytrynowy) 0,5 mg*
Miedź (diglicynian miedzi) 1000 µg*
Folian (kwas foliowy - kwas pteroilomonoglutaminowy) 400 µg*
Sproszkowane krasnorosty – zawartość jodu 150 µg*
Witamina B12 (cyjanokobalamina) 75 µg*
Biotyna (d-biotyna) 75 µg*
Selen (L-selenometionina) 25 µg*
Chrom (pikolinian chromu) 25 µg*
Mieszanina karotenoidów 12 µg*
Witamina D2 (400 IU, ergokalcyferol) 10 µg*

* - brak zalecanego dziennego spożycia na opakowaniu.

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 30 tabletek (brak masy netto na opakowaniu).

Charakterystyka
Formuła VM 75 to preparat multawitaminowo-minerałowy. Jest bardzo wygodny w użyciu, gdyż tabletkę przyjmuje się raz dziennie.
Każda tabletka zawiera zestaw witamin w łatwo przyswajalnych formach, zawiera bardzo dużą ilość antyoksydantów. Większość
minerałów jest schelatowana aminokwasowo. Każda tabletka zawiera również bioflawonoidy, naturalny beta karoten z mieszaniną
karotenoidów, enzymy trawienne oraz specjalnie sproszkowaną bazę ziołową. Enzymy trawienne nie tylko pozwalają najlepiej
przyswajać substancje zawarte w tabletce, ale również i te z codziennej diety.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
SOLGAR Polska
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

Ważne informacje
Produkt nie zawiera: cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych
substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących. Odpowiedni dla wegetarian.

Informacje dodatkowe
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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