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VIGOR UP! FAST 20 tabletek musujących o smaku owoców
leśnych
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Witaminy z energią!*

Co to jest kompleks energetyczny UP! ? Co zawiera i jak działa Vigor UP! Fast ? Dlaczego warto wybrać Vigor UP! Fast ? Szczegóły
produktu  

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:

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/vigor-up-fast-20-tabletek-musujacych-o-smaku-owocow-lesnych.html
https://aptekazawiszy.pl/vigor-up-fast-20-tabletek-musujacych-o-smaku-owocow-lesnych.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

Guarana - ekstrakty z guarany wspierają umiejętność koncentracji i zapamiętywania, pomagają zmniejszać uczucie zmęczenia
fizycznego i umysłowego.

Yerba mate - czyli suszone liście ostrokrzewu paragwajskiego. Napój yerba mate był i jest bardzo popularny wśród Indian, którzy piją go
by dodać sobie energii. Pomaga im on również ograniczyć apetyt.

Kakao - jego właściwości zdrowotne doceniali już Aztekowie i Majowie, którzy przyrządzali z niego napój nazywając go napojem bogów.
Kakao bogate jest w polifenole w tym we flawonoidy, zawiera także antyoksydanty.

 

* Guarana i kofeina pomaga poczuć przypływ energii

Co zawiera i jak działa Vigor UP! Fast?

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

Witaminy B6, B12 – ułatwiają pozyskiwanie energii z pożywienia i przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia.

Niacyna – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Witamina D – wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i prawidłowym
funkcjonowaniu mięśni.

Tiamina – przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego i utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Witamina C – wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Magnez – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia i pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

Kwas pantenowy – pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie.

Jod – pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego.

Cynk – pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych oraz prawidłowego metabolizmu makroskładników.
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* Guarana i kofeina pomaga poczuć przypływ energii

Dlaczego warto wybrać Vigor UP! Fast?

Vigor UP! Fast to połączenie witamin, minerałów i ekstraktów roślinnych pomagające zmniejszyć uczucie zmęczenia i dodające energii*
każdego dnia.

Vigor UP! Fast to multiwitamina w tabletkach rozpuszczalnych dostępnych w 2 smakach: pomarańczowym i owoców leśnych. Postać
tabletki musującej sprzyja szybszemu przyswajaniu składników.

Vigor UP! kompleksowo wpływa na organizm:

Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
Witamina B2 (ryboflawina), B6, B12, kwas foliowy oraz pantotenowy przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Wspiera koncentrację, bystrość i czujność umysłu
Jod bierze udział w prawidłowym przebiegu procesów poznaw- czych i funkcji neurologicznych.

Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego
Witaminy C, D i cynk wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego

* Guarana i kofeina pomaga poczuć przypływ energii

 

Sprawdź również

VIGOR UP!
30 tabl.
Sprawdź
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VIGOR+ Cardio
1000 ml
Sprawdź

Szczegóły produktu

Skład

Sposób użycia

Opakowanie

Przechowywanie

Ostrzeżenia i inne informacje

Vigor UP! o smaku owoców leśnych
Składniki (w 1 tabletce): regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja wypełniająca: sorbitol, regulator kwasowości: wodorowęglan
sodu; substancja wypełniająca: glukoza; tlenek magnezu, aromat owoców leśnych, Naturalny kompleks energetyczny UP!: naturalna
kofeina z kawy (Coffea L.), 52 mg, standaryzowany ekstrakt z nasion guarany (Paullinia cupana) 1mg, ekstrakt z liści yerba mate (Ilex
paraguariensis) 1 mg, standaryzowany ekstrakt z ziaren kakaowca (Theobroma cacao) 1 mg; kwas L-askorbinowy, barwnik: antocyjany,
regulator kwasowości: kwas jabłkowy, chlorek chromu (III), siarczan cynku, bioflawonoidy cytrusowe, substancja słodząca: sukraloza,
amid kwasu nikotynowego, octan dl-alfa-tokoferylu, octan retinylu, D-pantotenian wapnia, siarczan manganu, chlorowodorek
pirydoksyny, selenian (VI) sodu, cholekalcyferol, barwniki: czerwień koszenilowa A, azorubina; monoazotan tiaminy, ryboflawina,
cyjanokobalamina, filochinon, kwas pteroilmonoglutaminowy, jodek potasu, barwnik: żółcień pomarańczowa. Produkt może zawierać
śladowe ilości laktozy. 
Vigor UP! o smaku pomarańczowym
Składniki: regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu; substancja wypełniająca: sorbitol; glukoza; tlenek magnezu,
Naturalny kompleks energetyczny UP!: naturalna kofeina z kawy (Coffea L.), 52 mg, standaryzowany ekstrakt z nasion guarany (Paullinia
cupana) 1mg, ekstrakt z liści yerba mate (Ilex paraguariensis) 1 mg, standaryzowany ekstrakt z ziaren kakaowca (Theobroma cacao) 1
mg; kwas L-askorbinowy, aromat pomarańczowy, chlorek chromu (III), siarczan cynku, bioflawonoidy cytrusowe, substancja słodząca:
sukraloza, amid kwasu nikotynowego, octan dl-alfa-tokoferylu, octan retinylu, D-pantotenian wapnia, siarczan manganu, chlorowodorek
pirydoksyny, selenian (VI) sodu, cholekalcyferol, monoazotan tiaminy, ryboflawina, barwnik: żółcień pomarańczowa FCF,
cyjanokobalamina, kwas pteroilmonoglutaminowy, filochinon, jodek potasu. Produkt może zawierać śladowe ilości laktozy. 

Jedna tabletka zawiera:
Składniki Zawartość składnika na 1 tabletkę % realizacji Zalecanego Dziennego Spożycia
Naturalny kompleks energetyczny UP!:
ekstrakt z ziaren guarany, ekstrakt z ziaren
kakaowca, ekstrakt z liści yerba mate,
naturalna kofeina

55 mg -

Bioflawonoidy cytrusowe 20 mg -
Magnez 56,25 mg 15%
Witamina C 50 mg 62%
Niacyna 10 mg 62%
Kwas pantotenowy 6 mg 100%
Cynk 5 mg 50%
Witamina E 3,3 mg 28%
Witamina B6 2 mg 143%
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Składniki Zawartość składnika na 1 tabletkę % realizacji Zalecanego Dziennego Spożycia
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%

 

Dorośli spożywać 1 tabletkę dziennie rozpuszczając ją w szklance (200 ml) chłodnej wody.

20 tabletek musujących o smaku owoców leśnych 20 tabletek musujących o smaku pomarańczowym

Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu z dala od promieni słonecznych i źródeł wilgoci, w
temperaturze pokojowej.

Suplement diety Vigor UP! Fast zawiera cukier i substancję słodzącą. Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży
(zawartość kofeiny: 52,22 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. Vigor UP! o smaku owoców leśnych: Żółcień pomarańczowa,
azorubina i czerwień koszenilowa mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. Vigor UP! o smaku pomarańczy:
Żółcień pomarańczowa może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. Wyprodukowano w Polsce dla: USP
Zdrowie Sp. z o.o. Ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa

 

Suplement diety
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Galeria
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