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Olimp Odpormax x 60 kaps.
 

Cena: 29,36 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać -

Producent OLIMP LABORATORIES

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ODPORMAX to preparat wyprodukowany za pomocą innowacyjnej technologii, zwiększającej
wchłanianie i absorpcję składników odpowiadających za wzmocnienie odporności i usprawnienie
działania układu immunologicznego. 

Skład:
2 kapsułki zawierają: olej z wątroby rekina – 1000 mg, składniki peletek - [substancja wypełniająca –
celuloza mikrokrystaliczna, diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku Albion®) – 10 mg,
ekstrakt czosnku – 20 mg; octan DL-alfa tokoferylu – witamina E – 6 mg, palmitynian retinylu –
witamina A - 400 µg,  przeciwutleniacz – mieszanina tokoferoli, cholekalcyferol – witamina D - 5 µg; 
składnik otoczki – żelatyna.

Działanie:
Suplement diety działa na bazie wyjątkowych składników przyczyniających się do wzmocnienia
organizmu i jego odporności. Zawiera wysokiej jakości olej z wątroby rekina standaryzowany na
zawartość 20% alkilogliceroli oraz skwalen. Witamina A i D oraz cynk i ekstrakt czosnku pozytywnie
oddziałują na właściwe działanie systemu immunologicznego. Badania dowodzą, że ekstrakt z
czosnku może sprzyjać uregulowaniu mikroflory bakteryjnej układu pokarmowego oraz służyć do
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obrony przed chorobotwórczymi mikroorganizmami. Wspiera również pracę serca i układu krążenia
oraz normalizuje stężenie cholesterolu i lipidów we krwi. Witamina D wzmacnia kości i zęby, dzięki
zwiększaniu wchłaniania wapnia i fosforu oraz utrzymaniu właściwego poziomu wapnia we krwi.
Uczestniczy również w procesie podziału komórek. Witamina E i cynk to antyoksydanty, które chronią
komórki organizmu przed działaniem stresu oksydacyjnego.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancje składowe preparatu

Wskazania:
Zaleca się stosowanie preparatu u osób dorosłych i starszych dzieci w celu wzmocnienia odporności
organizmu. Polecany szczególnie w okresie zwiększonej zachorowalności na przeziębienie i grypę.

Sposób użycia:
Stosować doustnie w dawce wynoszącej 2 kaps./24h.

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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