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OLIMP GOLD-VIT COMPLEX + MAGNEZ 20 tabletek
musujących
 

Cena: 11,75 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Właściwościjako suplement diety dla osób dorosłych, aktywnych fizycznie i umysłowo, dążących do uzupełnienia codziennej diety w
witaminy oraz jako preparat ułatwiający pokrycie zapotrzebowania na magnez – pierwiastek sprzyjający właściwej pracy mięśni, układu
nerwowego oraz redukcji uczucia zmęczenia i znużenia.Gold-Vit® complex + magnez to suplement diety zawierający kompleksową
kompozycję witamin, w tym wysoką dawkę witaminy B6, zwiększającą przyswajalność magnezu, oraz wysoko przyswajalną formę
magnezu, w postaci chelatu aminokwasowego Albion® (diglicynian magnezu).Dostarczanie odpowiednich porcji witamin jest niezwykle
ważne, ponieważ przyczynia się do prawidłowego przebiegu wielu procesów zachodzących w organizmie.Magnez i witamina B6,
odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, wpływają na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia oraz na
utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych. Ponadto, zarówno magnez jak i witamina B6 pomagają w utrzymaniu prawidłowego
metabolizmu energetycznego organizmu.Gold-Vit® complex + magnez, jako jedyny na rynku wśród preparatów wytwarzanych w Polsce,
zawiera magnez w postaci chelatu aminokwasowego Albion®, który gwarantuje jego bezpieczeństwo oraz wysoką absorpcję w
organizmie.Gold-Vit® complex + magnez jest całkowicie hipoalergiczny.Zalecane spożycie1 tabletkę, rozpuścić w 150 ml wody.
Najlepiej smakuje schłodzony.WażneNie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.Składnikiregulator kwasowości –
kwas cytrynowy, diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu Albion®) – magnez, regulator kwasowości - węglany sodu,
substancja wypełniająca – sorbitol, aromaty, kwas L-askorbinowy – wit. C, octan DL-alfa-tokoferylu - wit. E, amid kwasu nikotynowego –
niacyna, D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, chlorowodorek pirydoksyny - wit B6, ryboflawina - wit. B2, monoazotan tiaminy –
wit. B1, cyjanokobalamina - wit. B12, kwas pteroilomonoglutaminowy – folian, D-biotyna – biotyna; substancje słodzące – cyklaminian
sodu, acesulfam K; barwnik – beta-karoten (dla smaku pomarańczowego); nośnik (substancji słodzącej) – glikol polietylenowy.Produkt
zawiera substancje słodzące.Informacja żywieniowa 1 tabletka *% RWSWitamina C 80 mg 100%Witamina E (á-TE) 12 mg 100%Niacyna
(NE) 16 mg 100%Witamina B1 1,1 mg 100%Witamina B2 1,4 mg 100%Kwas foliowy 200 µg 100%Witamina B12 2,5 µg 100%Biotyna 50
µg 100%Kwas pantotenowy 6 mg 100%Witamina B6 2,1 mg 150%Magnez 100 mg 27%*RWS - referencyjna wartość
spożycia.ProducentOLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.Nagawczyna 109c39-200 Dębica
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