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Vigor up! fast x 20 tabl musujących o smaku
pomarańczowym
 

Cena: 21,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu; substancja wypełniająca: sorbitol; glukoza; tlenek magnezu, naturalny
kompleks energetyczny UP!, naturalna kofeina z kawy, standaryzowany ekstrakt z nasion guarany, ekstrakt z liści yerba mate,
standaryzowany ekstrakt z ziaren kakaowca, kwas L-askorbinowy, aromat pomarańczowy, chlorek chromu (III), siarczan cynku,
bioflawonidy cytrusowe, substancja słodząca: sukraloza, amid kwasu nikotynowego, octan dl-alfa-tokoferylu, octan retinylu, D-
pantotenian wapnia, siarczan manganu, chlorowodorek pirydoksyny, selenian (VII) sodu, cholekalcyferol, monotazotan tiaminy,
ryboflawina, barwnik: żółcień pomarańczowa FCF, cyjanokobalamina, kwas pteroilmonoglutaminowy, filochinon, jodek potasu.

1 tabletka musująca zawiera:
Magnez 56,25 mg 15% RWS
Witamina C 50 mg 62% RWS
Niacyna 10 mg 62% RWS
Kwas pantotenowy 6 mg 100% RWS
Cynk 5 mg 50% RWS
Witamina E 3,3 mg 28% RWS
Witamina B6 2 mg 143% RWS
Witamina B2 1,6 mg 114% RWS
Witamina B1 1,4 mg 127% RWS
Bioflawonoidy cytrusowe 20 mg*
Naturalna kofeina 55 mg*
Mangan 1 mg 50% RWS
Witamina A 800 µg 100% RWS
Kwas foliowy 400 µg 200% RWS
Jod 150 µg 100% RWS
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Witamina K 25 µg 33% RWS
Selen 20 µg 36% RWS
Chrom 50 µg 125% RWS
Witamina D 5 µg 100% RWS
Witamina B12 1 µg 40% RWS
Zawiera kofeinę (zawartość kofeiny 52,22 mg/tabletkę*).

Kompleks energetyczny UP! 55 mg*:
Ekstrakt z ziaren guarany
Ekstrakt z ziaren kakaowca
Ekstrakt z liści Yerba Mate.
* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Charakterystyka
Vigor Up Fast jest połączeniem witamin, minerałów i ekstraktów roślinnych, które wzmacniają organizm i dodające energii każdego dnia.
Energetyzujące działanie płynące z naturalnej kofeiny zawartej w produkcie można odczuć już po 20 minutach od zastosowania:

standaryzowany ekstrakt z guarany – poprawia czas reakcji na bodźce, redukuje zmęczenie i dodaje energii,
standaryzowany ekstrakt z yerba mate – wzmacnia siły wewnętrzne organizmu, zmniejsza odczucie zmęczenia i znużenia,
kompleks witamin z grupy B – witaminy z grupy B pomagają pozyskać energię z pożywienia, by wzmocnić witalność, wigor i
wytrzymałość organizmu. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu nerwowego i odpowiadają za poprawny
przepływ informacji przez mózg,
zestaw witamin i minerałów – odpowiednio dobrane proporcje składników mineralno-witaminowych uzupełniają niedobory i
wzmacniają organizm.

Stosowanie
Dorośli i dzieci powyżej 15. roku życia: 1 tabletkę rozpuścić w szklance (200 ml) chłodnej wody.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży

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

Masa netto
Opakowanie zawiera 20 tabletek musujących (brak masy netto na opakowaniu)

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

Informacje dodatkowe
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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