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Tabletki Cardioascular Support firmy Solgar® nie zawierają drożdży, pszenicy, 
glutenu ani produktów mlecznych i są produkowane bez użycia sztucznych 
substancji aromatycznych lub konserwujących.

Cardioascular Support
Preparat wspomagajacy układ krżenia
Suplement diety

0 tabletek
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i nie nasłonecznionym 
miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci, w temperaturze pokojowej (15°-30° C).
Preparat należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
PROSIMY NIE ZAŻYWAĆ JEŻELI ZEWNĘTRZNA FOLIA ZOSTAŁA USUNIĘTA 
LUB USZKODZONA W INNY SPOSÓB, UMOŻLIWIAJĄCY OTWARCIE PRODUKTU 
PRZED ZAKUPEM.

Sposób użycia: osoby dorosłe trzy (3) tabletki dziennie, najlepiej zażywać w trakcie 
posiłku węglowodanowego lub stosować według wskazań lekarza. Nie należy 
przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Produkt nie może być 
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Skład:
Trzy (3) tabletki zawierają:  DZS
Tauryna....................................................................................... 00 mg 
TM  (trimetyloglicyna, z buraków) ................................................. 00 mg
Magnez (w całości przereagowany glicynian , tlenek) ...................200 mg    53
Sproszkowane kiełki sojowe  (zawierają  mg 2  izo awonów) ..... 00 mg
L-karnityna.....................................................................................300 mg
Sproszkowane owoce pieprzu kajeńskiego .....................................100 mg
Sproszkowany ekstrakt z pestek winogron........................................50 mg
Koenzym 10 (ubichinon)................................................................ 0 mg
Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna
Substancje przeciwzbrylające: roślinny kwas stearynowy, dwutlenek krzemu, 
  roślinny stearynian magnezu
Substancja poślizgowa: hydroksypropylometyloceluloza

uma celulozowa
Barwniki: dwutlenek tytanu, antocyjany (ze skórki winogron)

licerol roślinny
Przeciwutleniacz: sproszkowana baza PhytO2X®  (mieszanina beta karotenu 
naturalnego pochodzenia i kwasu askorbinowego)

 Albion International Inc. Patenty zarejestrowane w USA nr 5 51  25
 i  71  1

 Soy from nature
  realizacji dziennego zalecanego spożycia

 PhytO2X® to specjalna mieszanka naturalnych antyoksydantów, która 
gwarantuje zachowanie pełnej świeżości składników.

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, powinny 
przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

Solgar® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Solgar Holdings Inc.

Preparat wspomagający układ krążenia firmy Solgar® można przyjmować jednocze-
śnie z ulubionym preparatem antyoksydacyjnym lub multiwitaminowo-minerałowym 
firmy Solgar®.
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