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VIGOR ESSENTIAL 30 tabletek
 

Cena: 18,45 PLN

Opis słownikowy

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Suplement diety Vigor Essential

Esencja młodości

Bogaty zestaw witamin i minerałów

Ekstrakt z 16 warzyw i owoców bogatych w antyoksydanty

Ochrona przed utlenianiem* odpowiedzialnym za starzenie się

 

* Dzięki wit. C, wit. E, cynkowi, selenowi i miedzi, które wspomagają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.
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Działanie

Starzenie się organizmu jest wynikiem między innymi procesu utleniania i dotyczy każdego z nas. Stopniowe gromadzenie się
uszkodzeń wewnątrzkomórkowych przewyższa zdolność organizmu do ich naprawy. W efekcie prowadzi do zaburzenia funkcjonowania
komórek, narządów, a nawet całych układów. Proces ten jest nieunikniony ale można go opóźnić.

Suplement diety Vigor Essential to kompleksowy preparat, który zawiera bogaty zestaw witamin i minerałów, w tym wit. C, wit. E, cynk,
selen i miedź, które wspomagają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Preparat został dodatkowo wzbogacony o COMPLEX
CELLTA-16TM - wyciąg z 16 warzyw i owoców wyjątkowo bogatych w antyoksydanty.

Dzięki zawartym składnikom, Vigor Essential uzupełnia niezbędne witaminy i minerały oraz wspiera ochronę komórek organizmu przed
utlenianiem, odpowiedzialnym za starzenie się organizmu.

 

* Dzięki wit. C, wit. E, cynkowi, selenowi i miedzi, które wspomagają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

 

 

Właściwości

Suplement diety Vigor Essential:
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01.

Uzupełnia poziom niezbędnych witamin i minerałów

 

02.

Chroni przed utlenianiem* odpowiedzialnym za starzenie się

 

03.

Posiada potwierdzony potencjał antyoksydacyjny, wg skali ORAC

 

04.

Ekstrakty z warzyw i owoców mają certyfikat „non-GMO”

 

05.

Żelazo, witamina B12 oraz chrom zawarte w preparacie mają postać zwiększającą biodostępność tych składników

 

06.

Łatwy w stosowaniu- 1 tabletka dziennie

 

* Dzięki wit. C, wit. E, cynkowi, selenowi i miedzi, które wspomagają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

Zastosowanie

Vigor Essential jest suplementem diety, który uzupełnia poziom niezbędnych witamin i minerałów oraz działa wspomagająco na
ochronę komórek organizmu przed utlenieniem*, odpowiedzialnym za starzenie się organizmu.

Polecany jest osobom, które chcą zadbać o swoją witalność, siłę i ochronę przed stresem oksydacyjnym oraz zachować młodość na
dłużej.
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Sposób użycia:

Dorośli i młodzież od 15 roku życia spożywać jedną tabletkę dziennie, popijając wodą.

* Dzięki wit. C, wit. E, cynkowi, selenowi i miedzi, które wspomagają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

Składniki

 

Składniki: Ilość w dziennej porcji:1 tabletka (% RWS*)
Witamina C 80 mg (100%)
Magnez 56,25 mg (15%)
COMPLEX CELLTA-16™ 40 mg
Niacyna 16 mg (100%)
Witamina E 12 mg (100%)
Kwas pantotenowy 6 mg (100%)
Cynk 5 mg (50%)
Żelazo 3,5 mg (25%)
Witamina B6 1,4 mg (100%)
Ryboflawina (wit. B2) 1,4 mg (100%)
Tamina (wit. B1) 1,1 mg (100%)
Mangan 1 mg (50%)
*% realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia

Składniki: Ilość w dziennej porcji:1 tabletka (% RWS*)
Witamina A 800 μg (100%)
Miedź 500 μg (50%)
Kwas foliowy 200 μg (100%)
Jod 150 μg (100%)
Witamina D 10 μg (200%)
Chrom 40 μg (100%)
Witamina K 37,5 μg (50%)
Biotyna 30 μg (60%)
Selen 27,5 μg (50%)
Molibden 25 μg (50%)
Witamina B12 5 μg (200)
 
*% realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia

 

zawarty w preparacie to wyciągi z 16 warzyw i owoców w tym CAPROS® ekstrakt z superowocu Phyllanthus emblica jednego z
najbogatszych w antyoksydanty.
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Ponadto w skład kompleksu wchodzą koncentraty i ekstrakty z warzyw i owoców o wysokim potencjale antyoksydacyjnym z:

pestek winogron

różyczek

kiełków brokułów

szpinaku

jarmużu

pomidora

marchwi

brukselki

borówki czarnej

żurawiny

śliwki

maliny

truskawki

wiśni

borówki niskiej

poziomki wirginijskiej

winogron

 

nośnik: celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy; nośnik: fosforna diwapniowy, L-askorbinian wapnia, tlenek magnezu, COMPLEX
CELLTA-16 (Capros - ekstrakt z owoców Phyllanthus emblica, ekstrakt z pestek winogron Vitis vinifera, koncentrat kiełków brokułu
Brassica oleracea italica, ekstrakt z cebuli Allimu cepa alliaceae, sproszkowane owoce borówki niskiej Vaccinum angustifolium,
sproszkowane różyczki brokułu Brassica oleracea italica, sproszkowany pomidor Lycopersicon esculentum, sproszkowana marchew
Dacus carota sativa, sproszkowane owoce śliwki Prunus domestica, sproszkowane owoce wiśni Prunus cesarus, sproszkowany
koncentrat malin Rubus idaeus, sproszkowane owoce żurawiny Vaccinum macrocarpon, sproszkowane liście szpinaku Spinacia
oleracea, sproszkowane liście jarmużu Brassica oleracea acephala, sproszkowane poziomki wirginijskie Fragaria virginia, sproszkowane
owoce borówki czarnej Vaccinum myrtillus L., skrobia kukurydziana, maltodekstryna, sproszkowane winogrona Vitis vinifera,  ekstrakt z
owoców borówki niskiej Vaccinum angustifolium, ekstarkt z owoców borówki czarnej Vaccinum myrtillus L., substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, sproszkowana brukselka Brassica oleracea gemmifera, nośnik: lecytyna, nasiona malin Rubus
idaeus), otoczka Opadry II (substancje glazurujące: alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy; barwnik: dwutlenek tytanu, substancja
przeciwzbrylająca: talk, barwniki: kompleksy miedzowe chlorofilin, ryboflawina), amid kwasu nikotynowego, diglicynian żelaza (II),
bursztynian D-alfa-tokoferylu; substancja przciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, D-pantotenian wapnia, tlenek cynku,
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nośnik: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, beta-karoten, cholekacyferol,
fitomenadion, D-biotyna, siarcza manganu, molbdenian (VI) sodu, siarczan miedzi (II), chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina,
chlorowodorek tiaminy, pikolinian chromu, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, selenian (IV) sodu, metylokobalamina

 

Który Vigor jestnajlepszy dla Ciebie?

 

Jeśli

potrzebujesz codziennej dawki energii

pragniesz pozostać młody nie tylko duchem

chcesz utrzymać sprawność w każdym wieku

 

Skład

Witaminy i minerały Naturalny kompleks energetyczny up!

Witaminy i minerały Complex Cellta-16™

100% witamin i żelaza* Wyciąg z głogu

 

 

Sprawdź

Sprawdź
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Sprawdź

 

potrzebujesz codziennej dawki energii

Witaminy i minerały Naturalny kompleks energetyczny up!

 
Sprawdź 

pragniesz pozostać młody nie tylko duchem

Witaminy i minerały Complex Cellta-16™

 

Sprawdź

chcesz utrzymać sprawność w każdym wieku

100% witamin i żelaza* Wyciąg z głogu

 
Sprawdź

* dobowa porcja zawiera 100% Referencyjnych Wartości Spożycia

 

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. Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Nie zaleca się stosować w
ciąży i w okresie karmienia piersią.

Suplement diety
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Galeria
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