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Olimp Gold-Vit dla kobiet, 30 tabletek powlekanych
 

Cena: 29,08 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Gold-Vit® dla kobiet to kompozycja witamin i składników mineralnych, głównie w formie wysoko przyswajalnych chelatów
aminokwasowych Albion®, ułatwiająca pokrycie podstawowego zapotrzebowania organizmu kobiet na niezbędne mikroskładniki
odżywcze. Formuła uzupełniona została o izoflawony sojowe, ekstrakt zielonej herbaty, kwas hialuronowy oraz diosminę, a także
ekstrakt pieprzu czarnego Bioperine®.
W preparacie zastosowano chelatowane minerały wyprodukowane przez lidera rynku surowców farmaceutycznych – amerykańską
firmę Albion®, które są całkowicie bezpieczne w stosowaniu, nie podrażniają żołądka, a ponadto nie utrudniają wchłaniania innych
minerałów.
Minerały w postaci chelatów aminokwasowych Albion® są całkowicie hipoalergiczne (nr patentu US 7,838,042), co jest niezwykle istotne
z punktu widzenia bezpieczeństwa przyjmowania preparatu.
Albion Gold Medallion, Albion®, Ferrochel®, AlbicalTM są znakami należącymi do ALBION Laboratories, Inc.

*Badania naukowe udowodniły, że:

dostarczanie odpowiednich porcji witamin i składników mineralnych, przyczynia się do prawidłowego przebiegu procesów
zachodzących w organizmie, np.:

magnez, podobnie jak witamina B6, poprzez swój udział w redukcji zmęczenia i znużenia organizmu, sprzyja jego witalności,

cynk, podobnie jak miedź, selen czy witamina C pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,

niektóre witaminy z grupy B odgrywają ważną rolę w metabolizmie energetycznym, funkcjonowaniu układu nerwowego,
krwiotwórczego (witamina B6, B12, kwas foliowy), procesach widzenia (witamina B2), zmniejszenia uczucia zmęczenia i
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znużenia (witamina B2, kwas pantotenowy, witamina B6, kwas foliowy),

biotyna, podobnie jak witamina A i cynk, pomaga zachować zdrową skórę,

ekstrakt zielonej herbaty zwiększa metabolizm tłuszczów, co jest pomocne przy utrzymaniu pięknej figury, ma korzystny wpływ
na pracę układu krwionośnego oraz poziom cukru we krwi, a także przyczynia się do ochrony organizmu przed oksydacyjnym
uszkodzeniem komórek, spowalniając ich proces starzenia się,

ekstrakt pieprzu czarnego wspomaga trawienie i wchłanianie składników odżywczych, dzięki czemu może zwiększać
skuteczność innych ziołowych składników. Dodatkowo posiada właściwości przeciwutleniające oraz stanowi wsparcie dla
układu odpornościowego.

Kwas hialuronowy to składnik strukturalny i funkcjonalny tkanki łącznej, naturalny biopolimer, substancja budująca macierz
zewnątrzkomórkową skóry właściwej, posiadająca właściwości wiązania wody.
Diosmina jest naturalnie występującym bioflawonoidem izolowanym z owoców cytrusowych. Dzięki procesowi mikronizacji zwiększa się
efektywność wchłaniania substancji aktywnej.

Składniki:

węglan wapnia, witaminy (kwas L-askorbinowy - wit.C, octan DL-alfa-tokoferylu - wit.E, amid kwasu nikotynowego - niacyna, D-biotyna -
biotyna, octan retinylu - wit.A, D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, chlorowodorek pirydoksyny - wit.B6, cholekalcyferol - wit.D,
kwas pteroilomonoglutaminowy - folian, monoazotan tiaminy - wit.B1, ryboflawina - wit.B2, cyjanokobalamina - wit.B12), substancja
wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, diosmina, substancje wypełniające – izomalt, sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana; substancja przeciwzbrylająca - tlenek magnezu, diglicynian wapnia, diglicynian magnezu, diglicynian cynku, ekstrakt
zielonej herbaty (Camellia sinensis L.), substancje glazurujące - alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-
potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu; substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu, diglicynian żelaza (II), selenian (IV)
sodu, ekstrakt izoflawonów sojowych, substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, diglicynian manganu,
diglicynian miedzi, hialuronian sodu, ekstrakt pieprzu czarnego Bioperine®, chlorek chromu (III), jodek potasu, barwniki - dwutlenek
tytanu, tlenek żelaza.

Przeznaczenie:

suplement diety przeznaczony w szczególności dla kobiet dążących do uzupełnienia codziennej diety w witaminy i minerały.

Zalecana dzienna porcja:

1 tabletka po posiłku popijając dużą ilością wody.
Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Uwaga:

nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Preparat nie może być stosowany przez
kobiety w ciąży i karmiące piersią. Nie należy stosować preparatu równocześnie z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi.

Warunki przechowywania:

przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

 Producent:

OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
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