
MULTIWITAMINYSPIS TREśCI 85 PRODUKTY
(dawkowanie/czas kuracji)

  Formuła VM-75
wysokiej potencji schelatowane witaminy i minerały

Najlepiej spożyć przed końcem
: podane na szyjce butelki 
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 Polsce: SOLGAR POLSKA Sp. z o.o.,  ul. Skoroszew
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Produkt nie zawiera: gluten, pszenicy, drożdży, sztucznych substancji konserwujących i 
zapachowych.
 Patenty produkcyjne Albion International, Inc.

 Unikalna postać schelatowanego żelaza (diglicynian żelaza) opracowana w celu uzyskania 
maksymalnego wchłaniania bez powodowania podrażnień układu żołądkowo-jelitowego i 
zaparć. Patent produkcyjny Albion International Inc. 

OSTRZEŻENIE: Przypadkowe przedawkowanie produktami zawierającymi żelazo jest główną 
przyczyną śmiertelnych zatruć wśród dzieci poniżej szóstego roku życia. W razie przypadkowego 
przedawkowania, natychmiast wezwać lekarza.
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 miejscu niedostępnym dla dzieci.
Certyfikat koszerności Solgar KOF-K #K-1250.

PROSIMY NIE ZAŻYWAĆ JEŻELI ZEWNĘTRZNA FOLIA ZOSTAŁA USUNIĘTA LUB USZKODZONA 
W INNY SPOSÓB, UMOŻLIWIAJĄCY OTWARCIE PRODUKTU PRZED ZAKUPEM.
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Sposób użycia: osoby dorosłe jedna (1) tabletka dziennie, najlepiej zażywać w trakcie posiłku 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: Jedna (1) tabletka zawiera ZDS
Witamina C (kwas L-askorbionowy) ..................................................................... 250 mg 313
Substancje wypełniające:  celuloza mikrokrystaliczna, alginian, maltodekstryna , skrobia grochowa, 
hydroksypropylometyloceluloza, fosforan dwuwapniowy, mannitol, kwas cytrynowy)
Witamina E 
(150 IU,  bursztynian D-alfa-tokoferylu) ......................100 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu 33
Witamina B2 (rybo awina) ..................................................................................... 5 mg 7
   W tabletce...........................................................................................................75 mg
   W otoczce tabletki...............................................................................................20 mg
Witamina B1 (monoazotan tiaminy) ........................................................................75 mg 1  
Witamina B  (chlorowodorek pirydoksyny).........................................................75 mg  5357
Kwas pantotenowy (witamina B5, D-pantotenian wapnia) .......................................75 mg 1250
Niacyna (witamina B3,  amid kwasu nikotynowego)................75 mg ekwiwalentu niacyny 
Inozytol..................................................................................................................75 mg
Wapń (węglan wapnia, diglicynian wapnia , D-pantotenian wapnia)........................72 mg  
Rutyna ...................................................................................................................37 mg

uma Celulozowa
Magnez (tlenek magnezu, diglicynian  magnezu)....................................................32 mg 
Cholina (dwuwinian) .............................................................................................31 mg
Bio awonoidy cytrusowe kompleks........................................................................2  mg
Chlorowodorek Betainy ..........................................................................................25 mg
Substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza, glicerol roślinny 
(z oleju z ziarna palmowego i oleju kokosowego)
Substancje Przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, roślinny stearynian magnezu, 
roślinny kwas stearynowy
Barwnik: dwutlenek tytanu
Cynk (diglicynian cynku, tlenek cynku) ..................................................................10 mg 100
Hesperydyna kompleks ............................................................................................  mg
Betakaroten naturalnego pochodzenia.................................................................... ,5 mg
Sproszkowana baza ziołowa ................................................................................. ,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 50
Bor (kwas borowy). .............................................................................................. 0,5 mg 
Miedź (diglicynian miedzi ) .................................................................................1000 g 100
Folian (kwas foliowy - kwas pteroilomonoglutaminowy) ........................................ 00 g 200
Sproszkowane krasnorosty  zawartość jodu ........................................................150 g 100 
Witamina B12 (cyjanokobalamina) ..........................................................................75 g 3000
Biotyna (d-biotyna) ................................................................................................75 g 150
Selen (L-selenometionina) .......................................................................................25 g 5 
Chrom (pikolinian chromu)......................................................................................25 g 3
Mieszanina karotenoidów........................................................................................12 g
Witamina D2 ( 00 IU, ergokalcyferol) ......................................................................10 g 200

   realizacji dziennego zalecanego spożycia
Przyjmowanie takiej ilości witaminy B  przez długi czas może powodować łagodne odczucie 

mrowienia i zdrętwienia.
 
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.
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