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SOLGAR FORMUŁA VM-75 30 tabletek
 

Cena: 50,90 PLN

Opis słownikowy

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościSOLGAR FORMUŁA VM-75 30 tabletekNajbardziej renomowany preparat witaminowo-minerałowy ceniony w świecie za
skuteczność składu (pełny o wysokiej potencji skład witaminowo-minerałowy, zawiera schelatowane aminokwasowo minerały, enzymy
trawienne, zioła, bioflawonoidy i mieszaninę naturalnych karotenoidów).Formuła VM-75 to pełny zestaw najważniejszych
antyoksydantów i wszystkich niezbędnych witamin i minerałów do zażywania jeden raz dziennie.Wskazaniakompleksowy preparat
witaminowo-minerałowy dla osób dorosłych, okres rekonwalescencji, osoby o dużej aktywności fizycznej, dla osób z problemami
żołądkowo-trawiennymi (mniejsza kompresja), poważne osłabienie organizmu, ubogie i nieregularne odżywianie.Zalecane spożycie1
tabletka dziennie.WażneProdukt nie zawiera: cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych i jest produkowany
bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.Odpowiedni dla wegetarian i wegan.Produkt
koszerny.Składniki1 tabletka zawiera: witamina C (kwas askorbinowy) 125mg, wapń (dwuglicynian†, węglan) 64mg, witamina E (150 IU,
jako bursztynian D-alfa-tokoferylu) 100mg, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 75mg, witamina B1 (jako monoazotan tiaminy)
75mg, kwas pantotenowy (jako pantotenian wapnia) 75mg, witamina B2 (jako ryboflawina) 92mg; tabletce 75mg, w otoczce tabletki
20mg, niacyna (witamina B3, jako amid kwasu nikotynowego) 75mg, inozytol 75mg, cholina (jako dwuwinian) 31mg, magnez
(dwuglicynian, tlenek) 32mg, beta-karoten naturalnego pochodzenia 4,5mg, inne karotenoidy 12µg, jod (jako sproszkowane krasnorosty)
150µg, cynk (dwuglicynian, tlenek) 10mg, bioflawonoidy cytrusowe kompleks 25mg, chlorowodorek betainy 25mg, rutyna 25mg, bor
(jako boran sodu, kwas cytrynowy) 0,5mg, miedź (dwuglicynian) 1mg, witamina D (400 IU, jako prep. ergokalcyferolu) 10µg, witamina
B12 (cyjanokobalamina) 75µg, biotyna 75µg, żelazo (dwuglicynian) 1,3mg, mangan (dwuglicynian) 1mg, selen (jako selenometionina)
25µg, hesperydyna 5mg, kwas foliowy 400µg, sproszkowana baza ziołowa (alfalfa, wyciąg z aceroli, krasnorosty, pietruszka, rzeżucha,
dzika róża) 4mg, chrom (pikolinian) 25µg oraz substancje pomocnicze.ProducentSolgar Polska Sp. z o.o,ul. Skarszewska 12,02-495
Warszawa.
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