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OLIMP Gold-Vit dla mężczyzn x 30 tabl.
 

Cena: 31,34 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent OLIMP LABORATORIES

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Każdy mężczyzna, który chce zachować zdrowie i dobrą kondycję organizmu powinien przyjmować suplement diety Gold-Vit. Zawiera
on optymalne porcje witamin i składników mineralnych oraz ekstrakty roślinne, które wspierają funkcjonowanie organizmu.

Składniki:
Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; 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 przeciwzbrylająca: tlenek magnezu;
diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu Albion); ekstrakt palmy sabałowej; diglicynian cynku (chelat aminokwasowy
cynku Albion); ekstrakt żeń-szenia koreańskiego (Korean Panax ginseng); ekstrakt z owsa zwyczajnego (Avena sativa L.); substancje
glazurujące: alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu;
diglicynian żelaza (II) (chelat aminokwasowy żelaza Albion): substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana;
substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; selenian (IV) sodu; diglicynian miedzi (chelat
aminokwasowy miedzi Albion); diglicynian manganu (chelat aminokwasowy manganu Albion); chlorek chromu (III); jodek potasu;
barwniki: dwutlenek tytanu, tlenek żelaza.
Informacja żywieniowa, zawartość w zalecanej dziennej porcji – 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 – 2,1mg (150% ZDS), kwas foliowy – 200mcg (100%
ZDS), witamina B12 – 5mcg (200% ZDS), biotyna – 100mcg (200% ZDS), kwas pantotenowy – 6mg (100% ZDS), ekstrakt z żeń-szenia
koreańskiego (7 % ginsenozydów) – 75mg, ekstrakt z palmy sabałowej (45 %) – 100mg, ekstrakt z owsa zwyczajnego (7 % flawonów) –
50mg, magnez (z chelatu Albion) – 75mg (20% ZDS), cynk (z chelatu Albion) – 15mg (150% ZDS), żelazo (z chelatu Albion) – 7mg (50%
ZDS), mangan (z chelatu Albion) – 1mg (50% ZDS), miedź (z chelatu Albion) – 1000mcg (100% ZDS), jod – 150mcg (100% ZDS), chrom
– 40mcg (100% ZDS), selen – 55mcg (100%).

ZDS – % zalecanego dziennego spożycia.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekasalutis.pl
http://www.aptekasalutis.pl/olimp-gold-vit-dla-mezczyzn-x-30-tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Salutis Sp. z o.o.

Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

 

Działanie:
Organizm mężczyzny potrzebuje innego zestawu witamin i mikroskładników odżywczych niż organizm kobiety. Suplement diety Gold-Vit
został specjalnie skomponowany tak, aby pomóc w realizacji dziennego zapotrzebowania mężczyzny na witaminy i składniki mineralne.
Zadbano również o postać minerałów, które pojawiają się w preparacie jako wysoko przyswajalne chelaty aminokwasowe Albion®, które
nie podrażniają żołądka. Dodatkowo skład wzbogacono standaryzowanym ekstraktem z żeń-szenia koreańskiego, palmy sabałowej i
owsa zwyczajnego, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie męskiego organizmu. Jak dowodzą badania, właściwa
kompozycja oraz odpowiednie porcje witamin i minerałów wspomagają działanie organizmu oraz przebieg wszystkich ważnych
procesów w nim zachodzących. Witamina B6 i magnez redukują zmęczenie i uczucie znużenia. Cynk pomaga utrzymać właściwy
poziom testosteronu, selen uczestniczy w procesie spermatogenezy. Wraz z witaminą C i miedzią, cynk i selen poprawiają
funkcjonowanie układu odpornościowego. Wyciąg z palmy sabałowej w organizmie mężczyzny wspomaga prawidłowe funkcjonowanie
układu moczowego. Owies zwyczajny wspiera metabolizm energetyczny oraz utrzymuje równowagę hormonalną. Dużą rolę w
odzyskaniu sprawności fizycznej, koordynacji i odpowiedniego poziomu koncentracji, szczególnie w stanach zmęczenia odgrywa żeń-
szeń. Dodaje on witalności oraz wspomaga kondycję seksualną.

Zastosowanie:
Suplement diety Olimp Gold-Vit dla mężczyzn przeznaczony do stosowania w celu uzupełnienia codziennej diety w witaminy i minerały.
Szczególnie polecany mężczyznom aktywnym umysłowo i fizycznie.

Informacje dodatkowe:
Zawiera potencjalny alergen – owies. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Produkt
przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

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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