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Olimp Vita-min Multiple Sport, 60 kapsułek
 

Cena: 26,65 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Rola witamin w diecie ćwiczących jest nieoceniona! Pomimo zdrowego odżywiania, ciężkie treningi wymagają dodatkowego wsparcia.
Dobrym wyborem będzie kompleks witamin i minerałów marki Olimp Sport Nutrition, który powstał w oparciu o bogatą wiedzę
specjalistów firmy farmaceutycznej Olimp Laboratories, najnowsze rozwiązania technologiczne produkcji suplementów oraz wysokiej
jakości surowce!
Vita-Min Multiple Sport Mega Caps to prosty i wygodny sposób na uzupełnienie diety w najważniejsze minerały i witaminy, które
zestawiono z roślinnymi ekstraktami. Z takim zestawem składników możesz mieć pewność, że jesteś na właściwej drodze do sięgnięcia
szczytu własnych możliwości! Decydując się na topowy produkt marki Olimp Sport Nutrition, stosowanie którego cenią sobie sportowcy
na całym świecie, Twój organizm zyskuje dodatkowe, profesjonalne wsparcie podczas codziennych wyczerpujących sesji treningowych!
Przekonaj się o tym wybierając jeden z bestsellerów sprzedażowych marki Olimp Sport Nutrition! Formułę docenioną na największych,
branżowych targach w Las Vegas, gdzie podczas wystawy SupplySide West za zajęcie 1 miejsca otrzymała prestiżową nagrodę CPG
Editor’s Choice Award, pozostawiając w tyle setki witaminowych produktów z całego świata!

Wybierając Vita-Min Multiple Sport Mega Caps otrzymujesz:

solidne porcje najważniejszych mikroskładników dla sportowców
  nowatorską formę niektórych minerałów – chelaty aminokwasowe Albion – gwarantującą lepszą przyswajalność, są hipoalergiczne i
łagodne dla przewodu pokarmowego
  prosty i wygodny sposób na uzupełnienie codziennej diety w wysokiej jakości witaminy i minerały
  niekwestionowane wsparcie dla każdego miłośnika aktywności fizycznej, bez względu na rodzaj uprawianej dyscypliny
  wsparcie w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego (dzięki wit. A, C, D, cynk)
  pomoc w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego (magnez, wapń, żelazo, wit. B6, B12, C)
  pomoc w zmniejszeniu uczucia zmęczenia (witamina B6)
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  korzystny wpływ na właściwą pracę mięśni (witamina D, magnez)

Decydując się na suplementację Vita-Min Multiple Sport Mega Caps należy pamiętać, aby produktu nie traktować jako zamiennika
zbilansowanej diety. Jest on jedynie wartościowym dodatkiem. Ważne jest również zachowanie zrównoważonej diety i prowadzenie
zdrowego trybu życia.

Zalecana dzienna porcja:

1 kapsułka VITA – PLEX SPORT® oraz 1 kapsułka CHELA-MIN SPORT® raz dziennie po posiłku głównym 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 zaleca się stosować produktu w okresie ciąży i karmienia piersią oraz w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
preparatu. Nie przyjmować łącznie z innymi preparatami witaminowymi.

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.
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