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OLIMP GOLD-VIT A + E z wiesiołkiem i biotyną 30 kapsułek
 

Cena: 20,95 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisOLIMP GOLD-VIT A + E z wiesiołkiem i biotyną 30 kapsułekGold-Vit A + E z wiesiołkiem i biotyną to suplement diety zawierający
olej z wiesiołka standaryzowany na zawartość kwasu gamma-linolenowego (GLA), a także witaminy A i E oraz biotynę.Olej z wiesiołka
pomaga w utrzymaniu zdrowej, elastycznej i delikatnej skóry. Witamina A odgrywa rolę w procesie specjalizacji komórek oraz pomaga
zachować zdrową skórę i utrzymać prawidłowe widzenie. Biotyna w postaci innowacyjnych peletek, pomaga zachować zdrową skórę i
włosy. Wit. E jako naturalny przeciwutleniacz pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.Innowacyjna kapsułka Flow
Caps:Preparat Gold Vit A + E z wiesiołkiem i biotyną zawarty jest w innowacyjnych kapsułkach stworzonych w technologii Flow Caps
Liquid Technology™. Jest ona najbardziej zaawansowaną technologią płynną gwarantującą maksymalnie szybkie wchłanianie i wysoką
biodostępność składników aktywnych.Twarda otoczka żelatynowa z opatentowanym systemem zamknięcia, zapobiega utlenianiu się
substancji aktywnych zapewniając zachowanie cennych właściwości oraz zabezpiecza przed nieprzyjemnym zapachem. Tego typu
rozwiązanie to znaczący przełom w technologii ochrony substancji aktywnych zawartych w kapsułkach.W tradycyjnych kapsułkach
miękkich, stosowanych obecnie na rynku, formują się kanały dyfuzyjne, przez które składniki mogą dyfundować na powierzchnię, gdzie
są utleniane, generując charakterystyczny, nieprzyjemny zapach. Technologia Flow Caps niemal w 100% likwiduje to niekorzystne
zjawisko.Kapsułki Flow Caps posiadają jeszcze jedną ważną zaletę – jest to ich mały i opływowy kształt.Dzięki temu są niezwykle łatwe
do połknięcia.Dodatkowo biotyna podana została w nowatorski sposób wykorzystując technologię mikropeletek, gwarantujących
optymalną szybkość transportu oraz absorpcji w organizmie.Sposób użyciaZalecana dzienna porcja: 1 kapsułka dziennie po posiłku lub
inaczej po konsultacji z lekarzem.SkładInformacja żywieniowa1 kapsułkaOlej z wiesiołka (9% GLA) 550 mgWitamina A (µg RE) 800 µg
(100%*)Witamina E (mg α-TE) 12 mg (100%*)Biotyna 100 µg (200%*)*%ZDS – procent realizacji zalecanego dziennego
spożycia.Składniki: olej z wiesiołka (Oenothera biennis L.); składniki peletek - cukier, skrobia, D-biotyna; olej kukurydziany; octan DL-alfa-
tokoferylu, mieszane tokoferole – witamina E, palmitynian retinylu – witamina A, żelatyna – składnik otoczki.
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