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Vigor+ cardio 1000 ml
 

Cena: 42,28 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1000 ml

Postać Płyny doustne

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Vigor+ Cardio w postaci płynnej to multiwitaminy od USP Zdrowie, które wzbogacono o 100% RWS łatwo
przyswajalnego żelaza. Preparat nie zawiera alkoholu, a jego specjalna receptura wspomaga prawidłowe wytwarzanie energii oraz
wspomaga pracę serca. Preparat Vigor+ Cardio jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych.

Na co jest Vigor+ Cardio? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie zdrowej diety w składniki wspomagające
utrzymanie zdrowej kondycji serca i witalności, a także wspomagające prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych oraz
wspierające odporność. W składzie produktu Vigor+ Cardio znajduje się żelazo w najlepiej przyswajalnej formie organicznej. Żelazo
przyczynia się do prawidłowego wytwarzania energii, a oprócz tego wspomaga transport tlenu w organizmie. Pierwiastek ten wspiera
produkcję erytrocytów oraz w połączeniu z witaminami B6 i B12 przyczynia się do prawidłowej pracy układu odpornościowego. Zawarta
w suplemencie diety witamina B1 wspomaga pracę serca, a w połączeniu z witaminą B6 dodatkowo przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu energetycznego. Zawarty w suplemencie diety Vigor+ Cardio ekstrakt z owoców głogu wspomaga krążenie
i pracę serca, a dodatkowo przyczynia się do obniżenia napięcia nerwowego.

W opakowaniu znajduje się 1000 ml płynu Vigor+ Cardio. W skład 60 ml płynu (4 łyżki stołowe) wchodzi 60 mg wyciągu z owoców
głogu oraz 16 mg (100% RWS) niacyny, a dodatkowo 14 mg (100% RWS) żelaza, 12 mg (100% RWS) witaminy E oraz 1,4 mg (100%
RWS) witaminy B6, a oprócz tego 1,4 mg (100% RWS) ryboflawiny (wit. B2) oraz 1,1 mg (100% RWS) tiaminy (wit. B1), a także 6 mg
(100% RWS) kwasu pantotenowego oraz 2,5 µg witaminy B12. Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze. Zalicza się
do nich woda i sok z aronii odtworzony z koncentratu, a oprócz tego sacharoza, guma ksantanowa oraz kwas cytrynowy, a dodatkowo
sorbinian potasu, octan DL-alfa tokoferylu, benzoesan sodu oraz azorubina. Suplement diety Vigor+ Cardio powinien być przyjmowany
według wskazań producenta oraz w dawkach przez niego rekomendowanych. Zalecane dawkowanie Vigor+ Cardio to 4 łyżki stołowe
(60 ml) produktu dziennie. Nie należy zwiększać podanej dawki dziennej preparatu.

Suplement diety Vigor+ Cardio ma przeciwwskazania, więc nie każdy może go przyjmować. Preparat przeznaczony jest dla osób
dorosłych, więc nie należy podawać go dzieciom. Jeśli natomiast pacjentka jest w ciąży, powinna ewentualną suplementację
skonsultować z lekarzem. Suplementu diety Vigor+ Cardio nie można traktować jako substytutu zróżnicowanej diety i prowadzenia
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zdrowego trybu życia. Produkt nie może również być przyjmowany w dawkach przekraczających zalecane. Preparat wymaga
przechowywania w miejscu, gdzie będzie niewidoczny i niedostępny dla dzieci. Nieotwarty produkt Vigor+ Cardio powinien być
przechowywany w temperaturze pokojowej, natomiast po pierwszym otwarciu należy przechowywać go w lodówce.

 
 

 

Odporność, energia
i zdrowe serce 
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Czy wiesz, że...
Co zawiera
Vigor+ 

?
Vigor+ 

doskonały prezent
dla seniora
Vigor+ 

źródło żelaza
nie tylko dla seniora
Szczegóły
produktu

 
 
 
 
Czy wiesz, że...

serce zmienia się
wraz z Tobą...

Proces starzenia się układu
krążenia i serca zaczyna się
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dosyć szybko, bo już między 30.
a 40. rokiem życia. 

Po 50. roku życia serce staje się
starsze od nas już o 10-15. lat. 

 
To jedyny mięsień w Twoim ciele,
który pracuje non stop – w ciągu
życia uderza przeciętnie od 2,5
do 3,5 miliardów razy.1. 

Pomiędzy 40. a 60. rokiem życia
zmniejsza się ilość krwi płynącej
w naszych żyłach średnio:
- o 7% u mężczyzn
- o 8% u kobiet.2 

 1 https://www.medonet.pl/zdrowie,serce-czlowieka---budowa--dzialanie-serca,artykul,1729678.html
2 https://www.poradnikzdrowie.pl/wiekologia/starzenie-sie-serca-i-ukladu-krazenia-aa-b1Z9-Wzrs-3Hsa.html 

 
Dlatego ważne jest, aby zadbać o swoje zdrowie.

Twoje serce pokocha Cię za:

 

Picie 1,5-2 l wody dziennie,
co oznacza wypicie 6-8 szklanek - 
niedobór wody powoduje
zagęszczenie krwi, co może mieć
wpływ na pracę serca.
 

Rozsądną suplementację
wspomagającą pracę serca - 
zwróć uwagę na to, by preparat,
który wybierzesz, miał takie składniki, jak:
witaminy z grupy B, żelazo czy wyciąg
z owoców głogu. Połączenie witamin z grupy
B, żelaza i wyciągu z owoców głogu wspiera
prawidłową pracę serca, układu krwionośnego
i produkcję czerwonych krwinek.
 

Dbanie o swoją wagę - 
każdy nadprogramowy kilogram
zmusza serce do cięższej pracy.
Utrzymuj prawidłową wagę ciała,
dbaj o codzienną porcję
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aktywności fizycznej
i o zbilansowaną dietę.

 
Co zawiera Vigor+ 

 ?

Pokrywa 100 % RWS
(Referencyjnych Wartości Spożycia)
na żelazo, witaminy B6, B12, B1 i B2 oraz witaminę E. 

 
 
 
Żelazo
w najlepiej przyswajalnej, organicznej formie,
wspiera odporność oraz przyczynia się do
zmniejszenia uczucia znużenia i zmęczenia.
Wspiera również prawidłowe funkcjonowanie
układu odpornościowego, pomaga
w prawidłowym transporcie tlenu
w organizmie, jak również wspomaga tworzenie
czerwonych krwinek. 

 
Ekstrakt z owoców głogu
wspiera pracę serca i krążenie,
a także pomaga obniżyć napięcie nerwowe. 

 
Witamina E
pomaga w ochronie komórek
przed stresem oksydacyjnym. 
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Witamina B12 oraz B6
mają wpływ na produkcję krwinek. 

 
Witamina B1 (tiamina)
bierze udział w zapewnieniu
normalnego funkcjonowania serca. 

 
Witaminy B6 i B1 (tiamina)
są potrzebne do prawidłowej czynności
układu nerwowego. 
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Vigor+ 

 doskonały prezent dla seniora 

U seniorów często występuje niższy poziom żelaza, które należy do składników mineralnych o niskim stopniu wchłaniania w przewodzie
pokarmowym.
Dodatkowo ok. 10–15% osób powyżej 60. roku ma niższy poziom witaminy B12.4

 Vigor+ Cardio to marka z wieloletnią tradycją w Polsce.
Dzięki zawartym składnikom, Vigor+ Cardio wielotorowo wspiera organizm seniora. 

 Vigor+ 

: 

 
 

Wspiera prawidłowe
funkcjonowanie serca
i naczyń krwionośnych.5 

 

Pomaga zmniejszyć
uczucie zmęczenia
i znużenia.6 

 

Wspiera prawidłowe
funkcjonowanie układu
odpornościowego.7 

 

Płynna forma multiwitamin jest
jedną z najbardziej atrakcyjnych
dla osób w wieku 60+,
a kombinacja zawartych
składników pozwala wspierać
potrzeby starzejącego się
organizmu.8 

Żelazo jest jednym z kluczowych minerałów, ważnych dla prawidłowej pracy serca, gdyż pomaga
w produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny. Dodatkowo pomaga w prawidłowym transporcie tlenu
w organizmie. Przyczynia się również do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. 

 4 https://www.mp.pl/pacjent/dieta/niedozywienie/117414,zasady-zywienia-osob-starszych#1
5 Głóg wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i układu krążenia;
6 Witamina B2, B12, B6, niacyna, żelazo przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia;
7 Żelazo wspomaga prawidłowe działanie układu odpornościowego
8. Źródło: Ipsos, badanie ilościowe U&A dla USP Zdrowie, CAPI, N=608 (w tym: n=94 w wieku 60+); osoby, które w ciągu ostatnich 3
miesięcy kupiły preparat multiwitaminowy 04.2019., więcej na https://vigorwitaminy.pl/ 
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Dobowa porcja Vigor+ 

 (4 łyżki stołowe, tj. 60 ml)
pokrywa 100% RWS (Referencyjnych Wartości Spożycia) na następujące składniki: 
Składniki Zawartość

w dziennej porcji
% realizacji
Referencyjnych
Wartości Spożycia
(RWS)

wyciąg z owoców
głogu

60 mg

niacyna 16 mg 100%*
żelazo 14 mg 100%*
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 pantotenowy 6 mg 100%*
witamina B12 2,5 µg 100%*
* % realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia

 
Vigor+ 

źródło żelaza nie tylko dla seniora

 
 
Niższy poziom witaminy B12 nie dotyczy
wyłącznie seniorów, często towarzyszy
on również osobom na diecie
wegetariańskiej czy wegańskiej.9 

 
Niższy poziom żelaza często
dotyczy kobiet, szczególnie obficie
miesiączkujących. 

 
Niższy poziom żelaza może dotyczyć
również wegetarian i wegan
przy nieodpowiednio zbilansowanej diecie,
a także osób, które w wyniku różnych
schorzeń mają problemy z wchłanianiem
żelaza z przewodu pokarmowego.10 

 Vigor+ 
 to doskonały produkt dla osób chcących zadbać o prawidłowy poziom witaminy B12 i żelaza w organizmie

ponieważ zaspokaja aż 100% RWS (Referencyjnych Wartości Spożycia) dla tych składników. 

 9. https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/zelazo-a-zdrowie-jaka-role-w-organizmie-pelni-zelazo-aa-1bPE-sTVe-LSPp.html
10. https://www.mp.pl/pacjent/dieta/zasady/220226,suplementacja-w-dietach-wegetarianskich-i-weganskich-praktyczne-wskazowki 
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Sprawdź również
witaminy z energią* Vigor UP!: 

 
 

 
VIGOR UP!
30 tabl.
  Sprawdź 
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VIGOR UP! FAST
o smaku pomarańczowym
20 tabl. mus. Sprawdź 
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VIGOR UP! FAST
o smaku owoców leśnych
20 tabl. mus. Sprawdź 

*Kofeina pomaga poczuć przepływ energii.

 
Szczegóły produktu

Składniki
Sposób użycia
Inne informacje

 Składniki: 

 Woda, sok z aronii odtworzony z koncentratu, sacharoza, glukoin żelaza (II) substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, wyciąg z owoców głogu (Crataegus monogyna Jacq/Crataegus laevigata), substancje konserwujące:
sorbinian potasu, octan DL-alfa tokoferylu, substancja konserwująca: benzoesan sodu, amid kwasu nikotynowego, kwas pantotenowy,
barwnik: azorubina, ryboflawiny 5’- fosforan sodowy, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, cyjanokobalamina.
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Formuła wzbogacona o sok z aronii.

Nie zawiera alkoholu.

 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.

Ewentualne zmiany wyglądu (osad, zmętnienie) nie wpływają na jakość produktu.

 Inne informacje: 

Istotne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość
składników odżywczych.

Suplement diety 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.

Azorubina może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

Suplement diety Vigor+ CARDIO zawiera 1000 ml płynu.

Produkt przeznaczony dla dorosłych.

Wyprodukowano dla:

USP Zdrowie Sp. z o.o.

Ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

 

 
Suplement diety

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
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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.
 

Galeria
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