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Vigor UP Fast x 20 tabl. mus.
 

Cena: 18,91 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład: 
Ekstrakt z ziaren guarany, ekstrakt z ziaren kakaowca, ekstrakt z liści Yerba mate, naturalna kofeina 55 mg, Biflawonoidy cytrusowe 20
mg, Magnez 56,25 mg, Witamina C 50 mg, Niacyna 10 mg, Kwas pantotenowy 6 mg, Cynk 5 mg, Witamina E 3,3 mg, Witamina B6 2 mg,
Witamina B2 1,6 mg, Witamina B1 1,4 mg, Mangan 1 mg, Witamina A 800 mcg, Kwas foliowy 400 mcg, Witamina K 25 mcg, Jod 150
mcg, Selen 20 mcg, Chrom 50 mcg, Witamina D 5 mcg, Witamina B12 1 mcg.

Właściwości:
Vigor up! fast jest połączeniem witamin, minerałów i ekstraktów roślinnych, wzmacniające organizm i dodające energii każdego dnia.
Energetyzujące działanie płynące z naturalnej kofeiny zawartej w produkcie można odczuć już po 20 minutach od zastosowania.
• standaryzowany ekstrakt z guarany – poprawia czas reakcji na bodźce, redukuje zmęczenie i dodaje energii
• standaryzowany ekstrakt z yerba mate – wzmacnia siły wewnętrzne organizmu, zmniejsza odczucie zmęczenia i znużenia
• kompleks witamin z grupy B – witaminy z grupy B pomagają pozyskać energię z pożywienia, by wzmocnić witalność, wigor i
wytrzymałość organizmu. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu nerwowego i odpowiadają za poprawny
przepływ informacji przez mózg
• zestaw witamin i minerałów – odpowiednio dobrane proporcje składników mineralno-witaminowych uzupełniają niedobory i
wzmacniają organizm.

Zastosowanie: 
Preparat polecany w celu: wzmocnienia organizmu i odporności, podniesienia poziomu naturalnej energii, poprawę koncentracji,
bystrości i czujności umysłu.

Stosowanie:
Dorośli i dzieci powyżej 15 lat spożywać 1 tabletkę dziennie, rozpuszczając ją w szklance (200 ml) chłodnej wody.

Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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