
 
FutureMed

Ul. Ostrowiecka 7A, Sienno
+48 22 228 20 13

 
 

ULTRA MULTIWITAMINA 500 ML
 

cena: 79,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent yango

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

* Bogactwo witamin i minerałów,
* Wspiera układ krążenia,
* Wspiera zdrową przemianę materii,
* Wspiera pamięć, koncentrację i układ nerwowy,
* Wzmacnia odporność, 33 dni suplementacji,
* Uzupełnia dietę w kilkadziesiąt substancji odżywczych.

Składnik aktywny 15 ml - dawka dzienna % ZDS*
Witamina A 800 ug 100%
Witamina C 500 mg 833%
Witamina D3 15 ug 300%
Witamina E 48 mg 480%
Witamina B1 25 mg 1786%
Witamina B2 25 mg 1563%
Witamina B3 25 mg 139%
Witamina B6 20 mg 1000%
Witamina B9 400 ug 200%
Witamina B12 50 ug 5000%
Witamina B7 300 ug 200%
Witamina B5 30 mg 500%
Witamina K2-mk7 75 μg 100%
Wapń 25 mg 3%
Magnez 13 mg 4%
Cynk 7 mg 47%
Selen 50 ug 90%
Miedź 500 ug 50%
Mangan 2 mg 100%
Chrom 120 ug 300%
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Potas 110 mg 5,5%
Jod 150 ug 100%
Cholina 12,5 mg -
Inozytol 25 mg -
PABA 6 mg -
Koenzym Q10 5 mg -
Luteina 10 mg -
Zeaksantyna 2,5 mg -
Aminokwasy 150 mg -
Mieszanka sproszkowanych roślin 150 mg -
ZDS - zalecane dzienne spożycie

Sposób użycia:

15 ml codziennie rano, wstrząsnąć przed użyciem. Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć w ciągu 2 miesięcy od otwarcia.

Zawiera Mieszankę Ultra Aminokwasy 150mg:
L-glicyna, L-prolina, L-alanina, L-glutamina, L-hydroksyprolina, kwas L-glutaminowy, L-arginina, kwas L-asparginowy, L-seryna, L-lizyna, L-
leucyna, L-walina, L-treonina, L-fenyloalanina, L-izoleucyna, L-karnityna, L-hydroksylizyna, L-tauryna, L-metionina, L-hisydyna, L-tyrozyna,
L-cysteina

Zawiera Mieszankę Ultra Super Green 150mg:
żeń-szeń właściwy, liofilizowane bioflawonoidy cytrusowe, sproszkowany burak ćwikłowy, sproszkowana babka płesznik, sproszkowana
lucerna, sproszkowane brokuły, sproszkowana spirulina, sproszkowany aloes, sproszkowana zielona herbata, sproszkowane ziarna
zielonej kawy, sproszkowane pestki winogron, sproszkowany likopen, sproszkowana lecytyna

Produkt wolny od GMO, glutenu, soi, jajek, orzechów i laktozy.

Składniki:

woda wielokrotnie filtrowana; mieszanka naturalnych soków owocowych z koncentratów (pomarańcza, jabłko, mandarynka, guawa,
papaja, limonka, mango, ananas, winogrono); substancje słodzące (fruktoza, sacharoza); kwas l-askorbinowy; cytrynian potasu;
glukonian wapnia; glukonian magnezu; naturalne aromaty (pomarańczowy, truskawkowy); kolagen; aminokwasy (l-glicyna, l-prolina, l-
alanina, l-hydroksyprolina, kwas l-glutaminowy, l-arinina, kwas l-asparaginowy, l-seryna, l-lizyna, l-leucyna, l-walina, l-tronina, l-
fenyloalanina, l-izoleucyna, l-hydroksylizyna, l-metionina, l-histydyna, l-tyrozyna, l-cysteina); glukonian cynku; żeń-szeń właściwy; kofeina
bezwodna; środki konserwująca (sorbinian potasu, benzoesan sodu); l-dwuwinian choliny; sproszkowana zeaksantyna; emulgator
(żywica ksantanowa); d-pantotenian wapnia; chlorowodorek tiaminy; ryboflawina; niacynamid; chlorowodorek pirydoksyny, inozytol;
octan dl-alfa-tokoferylu; glukonian manganu; l-tauryna; l-karnityna; l-glutamina, cholekalcyferol; koenzym Q10; luteina; aromat (naturalna
wanilia); kwas 4-aminobenzoesowy (PABA); glukonian miedziowy; substancja słodząca (glikozydy strwiolowe); pikolinian chromu; kwas
foliowy; bioflawonoidy cytrusowe liofilizowane; sproszkowany burak ćwikłwy; sproszkowana babka płesznik; sproszkowana lucerna,
sproszkowane brokuły; sproszkowana spirulina; sproszkowany aloes; sproszkowana zielona herbata; sproszkowane ziarnia zielonej
kawy; sproszkowane pestki winogron; likopen; lecytyna; środki konserwujące (kwas jabłkowy, kwas cytrynowy); d-biotyna; palmitynian
terinylu, jodek potasu; naturalny barwnik (beta-karoten); menachinon; selenin sodu; cyjanokobalamina.

Kategoria produktu:

Suplement diety

Podmiot odpowiedzialny:

YANGO Sp. z o.o.
ul. Granitowa 3/14
02-681 Warszawa
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