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VIGOR UP! 30 tabletek
 

Cena: 21,95 PLN

Opis słownikowy

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Witaminyz energią!*

Co to jest kompleksenergetyczny UP! ? Dlaczego wartowybrać Vigor UP! ? Co zawiera i jakdziała Vigor UP! ? Szczegółyproduktu  

Co to jest kompleks energetyczny UP! ?

Naturalny kompleks energetyczny UP! to unikalne połączenie ekstraktu z nasion guarany,ekstraktu z liści yerba mate, ekstraktu z ziaren
kakaowca oraz naturalnej kofeiny,której energetyzujące działanie można odczuć już od pierwszego zastosowania.

W skład naturalnego kompleksu energetycznego UP! wchodzą:

Guarana - ekstrakty z guaranywspierają umiejętnośćkoncentracji i zapamiętywania,pomagają zmniejszać uczuciezmęczenia fizycznegoi
umysłowego.
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Yerba mate - czyli suszone liścieostrokrzewu paragwajskiego. Napój yerba mate był i jest bardzopopularny wśród Indian, którzy pijągo by
dodać sobie energii.Pomaga im on równieżograniczyć apetyt.

Kakao - jego właściwościzdrowotne doceniali jużAztekowie i Majowie, którzyprzyrządzali z niego napójnazywając go napojem
bogów.Kakao bogate jest w polifenolew tym we flawonoidy, zawieratakże antyoksydanty.

Bioflawonoidy - naturalnesubstancje, nadające cytrusomkolor i chroniące je przedszkodliwym działaniempromieniowania
nadfioletowego,grzybów i owadów. Są źródłemantyoksydantów.

 

* Kofeina pomaga poczuć przypływ energii

Dlaczego warto wybrać Vigor UP! ?

Vigor UP! to unikalne połączenie kompleksu energetycznego UP! oraz szerokiego zestawuwitamin i minerałów, by kompleksowo
wspierać Twój organizm.*

Vigor UP! kompleksowo wspiera organizm:

 

Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego
Witaminy D, A i C, selen i cynk oraz żelazo pomagają w prawidłowymfunkcjonowaniu układu odpornościowego.

 

Pomaga podnieść poziom naturalnej energii
Witaminy z grupy B (witaminy B1, B2, B6, B12), mangan, magnez przyczyniająsię do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego. Żelazopomaga w prawidłowym transporcie tlenu w organizmie.

 

Wspiera koncentrację, bystrość i czujność umysłu
Jod bierze udział w prawidłowym przebiegu procesów poznawczychi funkcji neurologicznych. Żelazo pomaga w utrzymaniu
prawidłowychfunkcji poznawczych.
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Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
Witaminy B2, B6, B12, kwas foliowy oraz pantotenowy przyczyniają siędo zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

 

Wspiera silne kości i mięśnie
Magnez i witamina D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.Dodatkowo witaminy D i K pomagają w utrzymaniu zdrowych
kości.

 

Wspiera prawidłową przemianę materii
Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmumakroskładników odżywczych. Chrom przyczynia się do
utrzymaniaprawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz pomagaw utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we
krwi.

 

Chroni organizm przed szkodliwymi czynnikami środowiska
Witaminy C, E, selen oraz cynk pomagają w ochronie komórek przedstresem oksydacyjnym.

 

* Kofeina pomaga poczuć przypływ energii

Co zawiera i jak działa Vigor UP! ?

Vigor UP! zawiera unikalne połączenie kompleksu energetycznego UP!oraz szeroki zestaw witamin i minerałów, by kompleksowo
wspierać Twój organizm.

W skład Vigor UP! wchodzą między innymi:

Witamina D – wspiera prawidłowefunkcjonowanie układu odpornościowego,pomaga w utrzymaniu zdrowych kościi prawidłowym
funkcjonowaniu mięśni.

Witaminy B6, B12 – ułatwiają pozyskiwanieenergii z pożywienia i przyczyniają się dozmniejszenia uczucia zmęczenia.

Witamina A – pomaga w utrzymaniuprawidłowego widzenia oraz pomaga zachowaćzdrową skórę. Wpiera prawidłowefunkcjonowanie
układu odpornościowego.

Witamina K – przyczynia się doprawidłowego krzepnięcia krwi i pomagaw utrzymaniu zdrowych kości.

Mangan – przyczynia się do właściwegofunkcjonowania układu odpornościowego.
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Witamina E – pomaga w ochroniekomórek przed stresem oksydacyjnym.

Witamina C – wspiera prawidłowefunkcjonowanie układu odpornościowego,zwiększa przyswajanie żelaza.

Żelazo – przyczynia się do zmniejszeniauczucia zmęczenia i znużenia, pomagaw prawidłowym funkcjonowaniu
układuodpornościowego i przyczynia się doutrzymania prawidłowego metabolizmuenergetycznego.

Magnez – przyczynia się do zmniejszeniauczucia zmęczenia i znużenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

Cynk – pomaga w utrzymaniuprawidłowych funkcji poznawczych orazprawidłowego metabolizmu makroskładników.

 

Jod - pomaga w produkcji hormonów tarczycowych, prawidłowymfunkcjonowaniu tarczycy oraz układu nerwowego, pozwala
równieżzachować zdrową skórę.

Chrom – przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmumakroskładników odżywczych i pomaga w utrzymaniu
prawidłowegopoziomu glukozy we krwi.

 

Sprawdź również

VIGOR UP! FAST
o smakupomarańczowym20 tabl. mus.
Sprawdź

VIGOR UP! FAST
o smakuowoców leśnych20 tabl. mus.
Sprawdź

VIGOR+ CARDIO
1000 ml
Sprawdź
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Szczegóły produktu 
Vigor UP! Nie zawiera konserwantów i sztucznych barwników.

Skład

Opakowanie

Przechowywanie

Ostrzeżeniai inne informacje

Składniki (w 1 tabletce): substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy; Naturalny kompleks energetyczny UP!:
standaryzowany ekstrakt z ziaren guarany (Paullinia cupana) 236,4 mg, standaryzowany ekstrakt z ziaren kakaowca (Theobroma cacao)
5 mg, standaryzowany ekstrakt z liści yerba mate (Illex paraguariensis) 5 mg; tlenek magnezu, kwas L-askorbinowy, bioflawonoidy
cytrusowe, fumaran żelaza (II), substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, selenian (IV) sodu, amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-
tokoferylu, octan retinylu, D-pantotenian wapnia, tlenek cynku, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek
tytanu, jodek potasu, siarczan manganu, filochinon, chlorowodorek pirydoksyny, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, monoazotan tiaminy, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, ryboflawina, kwas pteroilmonoglutaminowy, cyjanokobalamina,
cholekalcyferol, chlorek chromu (III). 

Jedna tabletka zawiera:
Składniki Zawartość w dziennejporcji (1 tabletka) % realizacjiReferencyjnychWartości

Spożycia(RWS)
Naturalny kompleks energetyczny
UP!:standaryzowany ekstrakt z nasion
guarany,standaryzowany ekstrakt z ziaren
kakaowca, standaryzowany ekstrakt z liści
yerba mate,w tym: naturalna kofeina.

246,4 mg53 mg -

Bioflawonoidy cytrusowe 50 mg -
Magnez 56,25 mg 15%
Witamina C 50 mg 62%
Żelazo 12 mg 86%
Niacyna 10 mg 62%
Kwas pantotenowy 6 mg 100%
Cynk 5 mg 50%
Witamina E 3,3 mg 28%
Witamina B6 2 mg 143%
Ryboflawina (wit. B2) 1,6 mg 114%
Tiamina (wit. B1) 1,4 mg 127%
Mangan 1 mg 50%
Witamina A 800 µg 100%
Kwas foliowy 400 µg 200%
Jod 150 µg 100%
Chrom 50 µg 125%
Witamina K 25 µg 33%
Selen 20 µg 36%
Witamina D 5 µg 100%
Witamina B12 1 µg 40%

 

30 tabletek

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Chronić od światła.

Suplement diety Vigor UP! Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży (zawartość kofeiny: 52,4 mg/tabl.). Nie
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość
składników odżywczych.Wyprodukowano w USA dlaUSP Zdrowie Sp. z o.o.Ul. Poleczki 3502-822 Warszawa

 

Suplement diety

 

 

Galeria
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