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Vigor+ Cardio, płyn, 1000 ml
 

Cena: 23,79 zł

Opis słownikowy

Marka Vigor

Postać płyn

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Multiwitamina

Opis produktu
 

Skład Vigor+ Cardio, płyn, 1000 ml

woda, sok z aronii odtworzony z koncentratu, sacharoza, substancja zag?szczaj?ca:

guma ksantanowa, regulator kwasowo?ci: kwas cytrynowy, wyci?g z owoców g?ogu

(Crataegus monogyna Jacq/Crataegus laevigata), substancje konserwuj?ce: sorbinian

potasu, benzoesan sodu, amid kwasu nikotynowego, glukonian ?elaza (II), octan DL-

alfa tokoferylu, barwnik: azorubina, ryboflawiny 5'-fosforan sodowy, chlorowodorek

pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy,

cyjanokobalamina.

Sk?adniki 60 ml (4 ?y?ki sto?owe) % RWS*
wyci?g z owoców g?ogu 60 mg ---

niacyna 16 mg 100%
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?elazo 14 mg 100%

witamina E 12 mg 100%

witamina B6 1,4 mg 100%

witamina B2 (ryboflawina) 1,4 mg 100%

witamina B1 (tiamina) 1,1 mg 100%

kwas foliowy 200 µg 100%

witamina B12 2,5 µg 100%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Produkt nie zawiera alkoholu.

Produkt zawiera sok z aronii.

Osad lub zm?tnienie (inne zmiany w wygl?dzie) nie wp?ywaj? na jako?? produktu.

Dzienna porcja 60 ml zawiera 12 sacharozy, czyli 1,2 WW (wymiennika

w?glowodanowego).

Działanie Vigor+ Cardio, płyn, 1000 ml

Żelazo występuje formie organicznej. Dzienna porcja zapewnia 100% zapotrzebowania. Dodatkowo wspiera wytwarzanie energii i
pomaga w prawidłowym transporcie tlenu.

Witamina B1, kwas foliowy (B9), B12, B6, żelazo wspierają funkcjonowanie naczyń krwionośnych i serca.

Witamina B1 bierze udział w zapewnieniu właściwego funkcjonowania serca.

Witaminy B6, B12, kwas foliowy oraz żelazo wspierają proces produkcji krwinek czerwonych.

Witamina B1 i B6 wspomagają system nerwowy.

Dawkowanie Vigor+ Cardio, płyn, 1000 ml

Dorośli: 60 ml (4 łyżki stołowe dziennie).
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Informacje dodatkowe Vigor+ Cardio, płyn, 1000 ml

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Kobiety w ciąży stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem.
Azorubina może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.
Produkt po pierwszym otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu miesiąca.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat jest suplementem diety, nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Przechowywać w suchym miejscu.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25°C.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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