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SOLGAR Formuła VM-75 60kaps.
 

cena: 64,93 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent SOLGAR POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:

Kompleksowy 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.

Działanie:

Najbardziej renomowany preparat witaminowo-minerałowy ceniony na świecie za
skuteczność składu (pełny, o wysokiej potencji skład witaminowo-minerałowy, zawiera
schelatowane aminokwasowo minerały, zioła, bioflawonoidy i mieszaninę naturalnych karote-
noidów).

Sposób użycia:

dorośli 2 kapsułki dziennie, najlepiej w trakcie posiłku.
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Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore powinny przed
zażyciem skonsultować się z lekarzem.

Skład:

witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza;
substancja wypełniająca: alginian; skrobia grochowa, maltodekstryna, substancje
wypełniające: fosforany wapnia, mannitol, kwas cytrynowy, etyloceluloza, witamina E
(bursztynian D-alfa tokoferylu), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B1
(monoazotan tiaminy), kwas pantotenowy (pantotenian wapnia), witamina B2 (ryboflawina),
niacyna (amid kwasu nikotynowego), inozytol, rutyna, cholina (dwuwinian choliny),
chlorowodorek betainy, bioflawonoidy cytrusowe kompleks, substancje przeciwzbrylające:
(roślinne) kwasy tłuszczowe, dwutlenek krzemu; wapń (diglicynian wapnia, węglan wapnia),
magnez (diglicynian magnezu, tlenek magnezu), cynk (diglicynian cynku, tlenek cynku),
hesperydyna, beta-karoten naturalnego pochodzenia, żelazo (diglicynian żelaza (II)), mangan
(diglicynian manganu), bor (boran sodu), miedź (diglicynian miedzi), sproszkowana baza
ziołowa (liście i łodygi lucerny, wyciąg z owoców aceroli, liście i łodygi pietruszki, liście rukwi
wodnej, owoce dzikiej róży, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), jod
(sproszkowane krasnorosty), biotyna (D-biotyna), witamina B12 (cyjanokobalamina), selen (L-
selenometionina), chrom (pikolinian chromu), witamina D (ergokalcyferol).

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Informacje dodatkowe:

Produkt bezglutenowy.

Nie zawiera: cukru, soli, drożdży, pszenicy, produktów mlecznych, sztucznych substancji
przedłużających trwałość, aromatów i barwników.
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