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OLIMP Gold Żeń-szeń complex x 30 tabl.
 

Cena: 31,34 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent OLIMP LABORATORIES

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Gold-Vit complex + Żeń-szeń to suplement diety w postaci tabletek musujących. Bogactwo witamin oraz wysoka zawartość żeń-szenia
przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Polecany osobom starszym oraz o wzmożonej aktywności fizycznej.

Składniki:
regulator kwasowości – kwas cytrynowy, substancja wypełniająca – sorbitol, regulator kwasowości - węglany sodu, witaminy (kwas L-
askorbinowy – wit. C, octan DL-alfa-tokoferylu – wit. E, amid kwasu nikotynowego – niacyna, octan retinylu – wit. A, D-pantotenian
wapnia – kwas pantotenowy, D-biotyna – biotyna, cyjanokobalamina – wit. B12, cholekalcyferol – wit. D, kwas
pteroilomonoglutaminowy – folian, chlorowodorek pirydoksyny – wit B6, ryboflawina – wit. B2, monoazotan tiaminy – wit. B1); aromaty,
ekstrakt żeń-szenia koreańskiego (Korean Panax ginseng), substancje słodzące – cyklaminian sodu, sukraloza, acesulfam K; nośnik
(substancji słodzącej) – glikol polietylenowy, barwnik – beta-karoten (dla smaku pomarańczowego), ryboflawina (dla smaku
cytrynowego).

Składniki:
Informacja żywieniowa:
1 tabletka zawiera:
Witamina A (RE) - 800 µg (100% ZDS)
Witamina C - 80 mg (100% ZDS)
Witamina D - 5 µg (100% ZDS)
Witamina E (á-TE) - 12 mg (100% ZDS)
Witamina B1 - 1,1 mg (100% ZDS)
Niacyna (NE) - 16 mg (100% ZDS)
Biotyna - 50 µg (100% ZDS)
Kwas foliowy - 200 µg (100% ZDS)
Kwas pantotenowy - 9 m(g (150% ZDS)
Witamina B2 - 2,1 mg (150% ZDS)
Witamina B6 - 2,1 mg (150% ZDS)
Witamina B12 - 3,75 µg (150% ZDS)
Żeń-szeń koreański (Korean Panax ginseng) 7% ginsenozydów - 120 mg*
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* brak zalecanego dziennego spożycia

ZDS - Zalecane Dzienne Spożycie

Wskazania i działanie:
Gold-Vit® complex + żeń-szeń to suplement diety w postaci tabletek musujących. Kompleksowo opracowany skład oraz bogactwo
witamin gwarantuje szybko zauważalne efekty. Produkt przeznaczony przede wszystkim dla osób w średnim i podeszłym wieku.
Idealnie sprawdzi sie także w przypadku osób o wzmożonej aktywności fizycznej oraz umysłowej. Składniki zawarte w produkcie (
witamina B2, B6 , B12) przyczyniaja sie do zmniejszenia uczucia zmeczenia i znużenia organizmu. Za prawidłowe funkcjonowanie
sprawności umysłowej odpowiada witamina B6, która wspiera pracę układu nerwowego. Na szczególną uwagę zasługuje żeń-szeń
zawarty w preparacie. Jak wykazały badania naukowe uczestniczy on w zachowaniu witalności organizmu, wspomaga kondycje
seksualną, wspomaga czynności układu odpornościowego. Pozwala także zachować sprawność fizyczną. Zmniejsza uczucie
zmęczenia i znużenia organizmu, poprawia czujność i koncentracje oraz koordynację całego ciała.

Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników suplementu.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Preparat nie wskazany w okresie ciąży i karmienia piersią .
W przypadku nadciśnienia zaleca się skonsultować z lekarzem.

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja: 1 tabletkę, rozpuścić w 200 ml wody. Najlepiej smakuje schłodzony.

Przechowywanie preparatu:
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.

Inne informacje:
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

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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