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OLIMP Gold-Vit senior x 30 tabl.
 

Cena: 32,21 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent OLIMP LABORATORIES

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Uczucie zmęczenia, spadek witalności i pogorszenie kondycji organizmu nie muszą wiązać się z podeszłym wiekiem. Dzięki
suplementowi diety Olimp Gold-Vit Senior dostarczysz organizmowi optymalną porcję witamin, minerałów i substancji roślinnych.

Składniki:
Węglan wapnia; witaminy: witamina C (mikrokapsułkowany kwas L-askorbinowy z PureWayC®, witamina E (octan DL-alfa tokoferylu),
niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B12 (cyjanokobalamina), witamina D
(cholekalcyferol), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina A
(octan retinylu), folian (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna); substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; tlenek
magnezu; diglicynian magnezu; sterole roślinne; diglicynian wapnia; ekstrakt żeń-szenia koreańskiego (Korean Panax ginseng);
diglicynian cynku; substancje glazurujące: alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian
polioksyetylenosorbitolu; diglicynian żelaza (II); substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; substancje
przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; selenian (IV) sodu; diglicynian manganu; diglicynian
miedzi; ekstrakt Tagetes erecta L. (80% luteiny); jodek potasu; barwniki: dwutlenek tytanu, tlenek żelaza.

Działanie:
Podeszły wiek to czynnik, który sprzyja rozwojowi wielu zaburzeń. Niejednokrotnie wywołane są one niedoborami witamin i minerałów.
Suplement diety Olimp Gold-Vit Senior zawiera unikalny zestaw substancji korzystnie wpływających na stan organizmu. Witamina D
wraz z wapniem pomagają zachować dobrą kondycję układu kostnego i zębów. Witamina A i naturalny karotenoid – luteina –
przyczyniają się do prawidłowego widzenia. O naturalną obronność organizmu troszczą się witamina C, selen i cynk. Optymalny stan
szkieletu mięśniowego utrzymuje magnez, który wraz z żeń-szeniem wspomaga układ nerwowy, w tym funkcje psychologiczne.
Witaminy z grupy B (B6, B12 i kwas foliowy) wspierają właściwe przemiany homocysteiny, a jednocześnie wraz z magnezem obniżają
uczucie zmęczenia i znużenia. Żelazo uczestniczy w produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny. Żeń-szeń podnosi także witalność
oraz korzystnie wpływa na aktywność seksualną. Doskonałą jakość preparatu gwarantuje zastosowanie chelatów Albion.

Zastosowanie:
Olimp Gold-Vit Senior polecany osobom starszym w celu uzupełnienia niedoborów witamin i mikroelementów w organizmie.

Informacje dodatkowe:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, poza zasięgiem dzieci. Preparat nie może być stosowany jako zamiennik zbilansowanej diety
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i zdrowego trybu życia.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w razie nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu. Jednoczesne stosowanie suplementu Gold-Vit Senior z innymi
preparatami witaminowo–mineralnymi i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka. Przyjmować po głównym posiłku, popić dużą ilością płynu. Nie przekraczać zalecanej dziennej
porcji.

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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