
 
Salutis Sp. z o.o.

Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

 

 

OLIMP Gold-Vit dla kobiet x 30 tabl.
 

Cena: 32,21 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent OLIMP LABORATORIES

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Ciało kobiety wymaga właściwej suplementacji. Ważne dla poprawy funkcjonowania organizmu są nie tylko odpowiednie porcje witamin
i minerałów, ale i substancje takie jak kwas hialuronowy, diosmina czy ekstrakty roślinne oraz izoflawony sojowe.

Składniki:
Węglan wapnia; witaminy: witamina C (kwas L-askorbinowy), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), niacyna (amid kwasu nikotynowego),
biotyna (D-biotyna), witamina A (octan retinylu), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny),
witamina D (cholekalcyferol), folian (kwas pteroilomonoglutaminowy), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina),
witamina B12 (cyjanokobalamina); substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; diosmina; substancje wypełniające: izomalt, sól
sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; substancja przeciwzbrylająca: tlenek magnezu; diglicynian wapnia; diglicynian magnezu;
diglicynian cynku; ekstrakt zielonej herbaty (Camellia sinensis L.); substancje glazurujące: alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk,
krzemian glinowo-potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; diglicynian żelaza
(II); selenian (IV) sodu; ekstrakt izoflawonów sojowych; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych;
diglicynian manganu; diglicynian miedzi; hialuronian sodu; ekstrakt pieprzu czarnego Bioperine®; chlorek chromu (III); jodek potasu;
barwniki: dwutlenek tytanu, tlenek żelaza.
Informacja żywieniowa, zawartość w zalecanej dziennej dawce – 1 tabletce: witamina A (RE) – 800mcg (100% ZDS), witamina D –
10mcg (200% ZDS), witamina E (alfa-TE) – 12mg (100% ZDS), witamina C – 80mg (100% ZDS), witamina B1 – 1,1mg (100% ZDS),
witamina B2 – 1,4mg (100% ZDS), niacyna (NE) – 16mg (100% ZDS), witamina B6 – 1,4mg (100% ZDS), kwas foliowy – 200mcg (100%
ZDS), witamina B12 – 2,5mcg (100% ZDS), biotyna – 100mcg (200% ZDS), kwas pantotenowy – 6mg (100% ZDS), diosmina – 100mg,
ekstrakt zielonej herbaty (55% EGCG) – 40mg, ekstrakt izoflawonów sojowych (40%) – 10mg (w tym izoflawony sojowe – 4mg), kwas
hialuronowy – 2mg, ekstrakt pieprzu czarnego Bioperine® – 1mg, wapń – 120mg (5% ZDS), magnez – 56,3mg (15% ZDS), cynk – 10mg
(100% ZDS), żelazo – 3,5mg (25% ZDS), mangan – 1mg (50% ZDS), miedź – 250mcg (25% ZDS), jod – 150mcg (100% ZDS), chrom –
50mcg (120% ZDS), selen – 55mcg (100% ZDS).

ZDS – % zalecanego dziennego spożycia.

Działanie:
Gold-Vit to suplement polecany kobietom, które chcą na długo zachować zdrowie oraz zależy im na pięknej skórze, włosach i
paznokciach. Odpowiednie porcje witamin oraz minerałów w postaci hipoalergicznych, wysoko przyswajalnych chelatów
aminokwasowych Albion® uzupełniają zapotrzebowanie kobiecego organizmu na ważne dla niego substancje. Ponadto w składzie
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znajdują się izoflawony sojowe, ekstrakt z zielonej herbaty, ekstrakt z czarnego pieprzu, kwas hialuronowy oraz diosmina. Zgodnie z
najnowszymi badaniami właściwa ilość witamin i minerałów dostarczana do organizmu pomaga w jego prawidłowym funkcjonowaniu.
Magnez w połączeniu z witaminą B6 pozwala odzyskać witalność. Cynk, selen, miedź wraz z witaminą C korzystnie wpływają na
funkcjonowanie układu immunologicznego. Cała gama witamin z grupy B zawarta w suplemencie odgrywa ważne role w organizmie:
witamina B6, B12 i kwas foliowy uczestniczą w metabolizmie energetycznym oraz pracy układu nerwowego i krwiotwórczego, witamina
B2 wspiera prawidłowe widzenia, kwas pantotenowy, kwas foliowy, witamina B6 i B2 redukują zmęczenie. Do zachowania pięknej,
zdrowej skóry przyczyniają się biotyna oraz witamina A i cynk. Ekstrakt z zielonej herbaty przede wszystkim chroni komórki przed
stresem oksydacyjnym, wspiera pracę układu krwionośnego oraz poprawia metabolizm tłuszczów. Ekstrakt z pieprzu czarnego ma za
zadanie zwiększyć skuteczność działania innych składników poprzez wspomaganie trawienia i wchłaniania zawartych w produkcie
substancji odżywczych. Ponadto działa przeciwutleniająco. Kwas hialuronowy działa higroskopijnie, czyli wiąże wodę w komórkach.

Zastosowanie:
Suplement diety Olimp Gold-Vit dla kobiet przeznaczony do stosowania w celu uzupełnienia codziennej diety w witaminy i minerały.

Informacje dodatkowe:
Zawiera produkty pochodzenia sojowego. Nie można stosować suplementu diety jako substytutu zróżnicowanej diety. Produkt
przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania:
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik tabletek. Nie stosować w okresie ciąży ani karmienia piersią.
Nie należy stosować suplementu Gold-Vit równocześnie z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi.

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja – 1 tabletka. Zażywać po posiłku, popijając dużą ilością wody. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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