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OLIMP Gold-Vit x 30 tabl.
 

Cena: 31,34 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent OLIMP LABORATORIES

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Przyjmowanie suplementu multiwitaminowo-mineralnego Olimp Gold-Vit Complex przez osoby dorosłe uzupełnia niedobory
najważniejszych substancji odżywczych, które nie są dostarczane wraz z pożywieniem, a dodatkowo wspomaga funkcjonowanie
organizmu.

Składniki:
Węglan wapnia; 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); diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy
magnezu Albion®); tlenek magnezu; diglicynian wapnia (chelat aminokwasowy wapnia Albion®); OXXYNEA® (opatentowana
mieszanina ekstraktów owoców i warzyw: białych i czerwonych winogron, pomarańczy, grejpfruta, czarnej borówki, papai, ananasa,
truskawki, jabłka, moreli, wiśni, czarnej porzeczki, pomidora, marchwi, zielonej herbaty, brokuł, kapusty, cebuli, czosnku, oliwek, kiełków
pszenicy, ogórka, szparagów); diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku Albion®); substancje glazurujące: alkohol poliwinylowy,
glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu; bioflawonoidy cytrusowe; substancja
wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
dwutlenek krzemu; rutyna, diglicynian żelaza (II) (chelat aminokwasowy żelaza Ferrochel®); selenian (IV) sodu; diglicynian manganu
(chelat aminokwasowy manganu Albion®); maltodekstryna; diglicynian miedzi (chelat aminokwasowy miedzi Albion®); luteina;
pikolinian chromu; jodek potasu; barwniki: dwutlenek tytanu, tlenek żelaza.

Działanie:
Suplement diety polecany osobom dorosłym, które z różnych względów nie dostarczają do organizmu odpowiednich porcji witamin i
minerałów. Olimp Gold-Vit Complex zawiera składniki mineralne w postaci chelatów aminokwasowych Albion®, które cechuje wysoka
wchłanialność. Dodatkowo są hipoalergiczne i nie podrażniają żołądka. Preparat witaminowo-mineralny Gold-Vit Complex to zestaw o
unikalnym składzie i proporcjach. Według badań dostarczanie witamin i minerałów w odpowiednich ilościach prowadzi do lepszego
funkcjonowanie organizmu. O układ odpornościowy wspólnymi siłami dbają cynk, miedź, selen i witamina C. Magnez wraz z witaminą
B6 pomaga zwalczyć zmęczenie i uczucie znużenia. Wapń wspierany przez witaminę D wpływa na utrzymanie zdrowych kości i zębów.
Witaminy z grupy B pozytywnie oddziałują prawie na cały organizm: układ nerwowy, krwiotwórczy i metabolizm energetyczny wspierają
witamina B6, B12, kwas foliowy; prawidłowe widzenie – witamina B2; zmniejszenie uczucia zmęczenia – witamina B2, B6, kwas
pantotenowy i kwas foliowy. Luteina odgrywa ważną rolę w procesie prawidłowego widzenia i odpowiada za zdrowe oczy.
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Zastosowanie:
Suplement diety Olimp Gold-Vit Complex przeznaczony dla osób dorosłych do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w witaminy
i minerały. Szczególnie polecany osobom aktywnym fizycznie i umysłowo oraz osobom starszym, także w okresie obniżonej odporności
organizmu.

Informacje dodatkowe:
Zawiera gluten z pszenicy. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut 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 ciąży oraz w okresie karmienia
piersią. Nie stosować suplementu Gold-Vit Complex w połączeniu z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi.

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja – 1 tabletka. Zażywać po posiłku, popijając dużą ilością wody. Nie 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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