Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

FORMUŁA VM-75 (SOLGAR) 30 tabl.
Cena: 56,22 PLN

Opis produktu
FORMUŁA VM-75 (SOLGAR) 30 tabl.
Informacje ogólne:
Formuła VM 75 to preparat multawitaminowo-minerałowy. Każda tabletka zawiera zestaw witamin w wyjątkowo łatwo przyswajalnych
formach, zawiera bardzo dużą ilość antyoksydantów. Preparat polecany jest dla osób po 50 roku życia, gdy występują niedobory
witamin i związków mineralnych.
Większość minerałów jest schelatowana aminokwasowo, co zapewni im najlepszą przyswajalność. Każda tabletka zawiera również
bioflawonoidy, naturalny beta karoten z mieszaniną karotenoidów, enzymy trawienne oraz specjalnie sproszkowaną bazę ziołową.
Enzymy trawienne nie tylko pozwalają najlepiej przyswajać substancje zawarte w tabletce, ale również i te z codziennej diety.
Specjalna baza ziołowa w każdej tabletce dostarcza cennych, aktywnych substancji wpływających na regulację pracy organizmu (np.
gospodarki wodnej), jednocześnie wspomagając przyswajalność wszystkich składników na poziomie komórkowym.
Skład:
Jedna tabletka zawiera:
Składniki aktywne:
Witamina C (kwas L-askorbionowy)..............................................................................250 mg
Witamina E (150 IU, bursztynian D-alfa-tokoferylu)......100 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu
Witamina B2 ( ryboflawina)............................................................................................95 mg
W tabletce............................................................................................75 mg
W otoczce tabletki............................................................................... 20 mg
Witamina B1 (monoazotan tiaminy) ..............................................................................75 mg
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny)...................................................................75 mg
Kwas pantotenowy (witamina B5, D-pantotenian wapnia)............................................75 mg
Niacyna (witamina B3, amid kwasu nikotynowego).................75 mg ekwiwalentu niacyny
Inozytol....................................................................................................................... ...75 mg
Wapń (węglan wapnia, diglicynian wapnia†, D-pantotenian wapnia)...........................72 mg
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Rutyna ............................................................................................................................37 mg
Magnez (diglicynian† magnezu, tlenek magnezu).........................................................32 mg
Cholina (dwuwinian)................................................................................................. ....31 mg
Bioflawonoidy cytrusowe kompleks..............................................................................28 mg
Chlorowodorek Betainy............................................................................................... ..25 mg
Cynk (diglicynian†cynku, tlenek cynku)........................................................................10 mg
Hesperydyna kompleks.....................................................................................................6 mg
Betakaroten naturalnego pochodzenia……………..................................................... ..4,5 mg
Sproszkowana baza ziołowa………………………………………………………… 4,5 mg
(liście i łodygi lucerny (Medicago sativa), wyciąg z owoców aceroli (Malpighia glabra),
liście i łodygi pietruszki (Petroselinum crispum), liście rukwi wodnej (Nasturtium officinale),
owoce dzikiej róży (Rosa canina))
Żelazo (diglicynian żelaza (II) ††)..................................................................................1,3 mg
Mangan (diglicynian manganu†)...................................................... …. ......................1 mg
Bor (boran sodu, kwas cytrynowy). .......................................................................... .0,5 mg
Miedź (diglicynian miedzi†) .............................................................................1000 µg
Folian (kwas foliowy - kwas pteroilomonoglutaminowy)..............................................400 µg
Sproszkowane krasnorosty – zawartość jodu.................................................................150 µg
Witamina B12 (cyjanokobalamina)……...........................................................................75 µg
Biotyna (d-biotyna) …………..........................................................................................75 µg
Selen (L-selenometionina)................................................................................................25 µg
Chrom (pikolinian chromu)..............................................................................................25 µg
Mieszanina karotenoidów…………………………………………...…………………..12 µg
Witamina D2 (400 IU, ergokalcyferol)............................................................................10 µg
Naturalne substancje pomocnicze:
Substancje wypełniające: celuloza mikrokrystaliczna, alginian, maltodekstryna , skrobia grochowa, hydroksypropylometyloceluloza,
fosforan dwuwapniowy, mannitol, kwas cytrynowy)
Barwnik: dwutlenek tytanu
Substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza, glicerol roślinny (z oleju z
ziarna palmowego i oleju kokosowego)
Substancje Przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, roślinny stearynian magnezu,
roślinny kwas stearynowy
Guma Celulozowa
Dawkowanie:
1 tabletka dziennie.
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