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SOLGAR Formuła VM-75 30 tabl.
 

Cena: 69,99 PLN

Opis słownikowy

Producent SOLGAR POLSKA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis produktu:

Wysokiej potencji schelatowane witaminy i minerały
Najbardziej renomowany preparat witaminowo-minerałowy ceniony na świecie za skuteczność składu (pełny, o wysokiej potencji skład
witaminowo-minerałowy, zawiera schelatowane aminokwasowo minerały, zioła, bioflawonoidy i mieszaninę naturalnych karotenoidów).

1 kapsułka preparatu VM-75 w kapsułkach zawiera połowę porcji witamin i minerałów obecnej w VM-75 w tabletkach. Daje to możliwość
zmiennego dawkowania od 1 do 2 kapsułek dziennie. Stanowi to alternatywne rozwiązanie dla osób zażywających preparaty
multiwitaminowo-minerałowe i mających problemy żołądkowo-trawienne, ponieważ składniki w preparacie VM-75 kapsułki nie są
poddawane kompresji, przez co są łatwiejsze do strawienia.
Składniki:
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (2 kapsułki) zawiera:

Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 250 mg (313%*)
Witamina E (150 IU, bursztynian D-alfa tokoferylu) – 100 mg (833%*)
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 75 mg (5357%*)
Witamina B1 (monoazotan tiaminy) – 75 mg (6818%*)
Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) – 75 mg (1250%*)
Witamina B2 (ryboflawina) – 75 mg (5357%*)
Niacyna (amid kwasu nikotynowego) – 75 mg (469%*)
Inozytol – 75 mg
Rutyna – 37,5 mg
Cholina (dwuwinian choliny) – 31 mg
Chlorowodorek betainy – 25 mg
Bioflawonoidy cytrusowe kompleks – 25 mg
Cynk (diglicynian cynku†, tlenek cynku) – 10 mg (100%*)
Hesperydyna – 5 mg
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 Beta-karoten naturalnego pochodzenia – 4,5 mg
Mangan (diglicynian manganu†) – 1 mg (50%*)
Bor (boran sodu) – 0,5 mg
Miedź (diglicynian miedzi†) – 1 mg (100%*)
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), owoc dzikiej róży (Rosa canina) – 2,25 mg
Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) – 400 µg (200%*)
Jod (sproszkowane krasnorosty) – 150 µg (100%*)
Biotyna (D-biotyna) – 75 µg (150%*)
Witamina B12 (cyjanokobalamina) – 75 µg (3000%*)
Selen (L-selenometionina) – 25 µg (45%*)
Chrom (pikolinian chromu) – 25 µg (63%*)
Witamina D (200 IU, ergokalcyferol) – 10 µg (200%*)
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

SPOSÓB UŻYCIA
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe dwie (2) kapsułki dziennie, najlepiej w trakcie posiłku lub stosować według
wskazań lekarza. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie jest substytutem zróżnicowanej diety.

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

INFORMACJA ALERGICZNA
Produkt bezglutenowy.
Nie zawiera: cukru, soli, drożdży, pszenicy, produktów mlecznych, sztucznych substancji przedłużających trwałość, aromatów i
barwników.
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