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Vigor UP! FAST o smaku pomarańczowym x20 tabletek
musujących
 

Cena: 24,56 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

USP Zdrowie

Postać tabletki musujące

Substancja
czynna

bioflawonoidy, cynk, guarana, jod, kakaowiec,
kwas foliowy, kwas pantotenowy, magnez,
niacyna, ostrokrzew paragwajski (Yerba
mate), witamina B1, witamina B12, witamina
B2, witamina B6, witamina C, witamina D

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli, dzieci, od 15 roku życia

Opis produktu
 

Vigor UP! to idealna propozycja dla kogoś takiego jak my… i Ty!

To połączenie pełnej dawki niezbędnych dla naszego zdrowia witamin i minerałów z Naturalnym Kompleksem Energetycznym
UP!
Wzmacnia organizm i dodaje pozytywnej energii każdego dnia, utrzymując ją od rana aż do wieczora.
Efekty odczujesz już od pierwszego dnia stosowania!

Składniki zawarte w produktach Vigor UP!

Wzmocnią Twój organizm

Wyzwolą jego naturalną energię
Usprawnią działanie systemu odpornościowego

Poprawią koncentrację, bystrość i czujność umysłu

Zwiększają szybkość reakcji na bodźce
Zwalczą zmęczenie i znużenie

Dodadzą Ci energii do późnego wieczora
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Zwiększają odczucie poziomu energii
Utrzymają prawidłowy metabolizm energetyczny

Skład:

1 tabletka zawiera:

Naturalny kompleks energetyczny UP!: ekstrakt z nasion guarany, ekstrakt z nasion kakaowca, ekstrakt z liści Yerba Mate - 55
mg
Bioflawonoidy cytrusowe - 20 mg
Magnez - 56,25 mg - 15%*
Witamina C - 50 mg - 62%*
Niacyna - 16 mg - 100%*
Kwas pantotenowy - 6 mg - 100%*
Cynk - 5 mg - 50%*
Witamina B6 - 2 mg - 143%*
Witamina B2 - 1,6 mg - 114%*
Witamina B1 - 1,4 mg - 127%*
Kwas foliowy - 400 µg - 200%*
Jod - 150 µg - 100%*
Witamina D - 5 µg - 100%*
Witamina B12 - 1 µg - 40%*

*% realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia

Sposób użycia:

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

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

