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OLIMP GOLD-VIT COMPLEX + ŻEŃ-SZEŃ 20 tabletek
musujących
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościOLIMP GOLD-VIT COMPLEX + ŻEŃ-SZEŃ 20 tabletek musującychWITAMINY + 120 MG ŻEŃ-SZENIA W 1 TABLETCE!Gold-
Vit® complex + żeń-szeń to suplement diety o idealnie skomponowanym składzie w postaci tabletek musujących, przeznaczony dla
osób w średnim i starszym wieku, wykonujących ciężką pracę fizyczną i umysłową oraz dla osób prowadzących aktywny tryb życia.Jeśli
chcesz...utrzymać należytą sprawność fizyczną i umysłową,zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia,poprawić koordynację oraz
czujność organizmuwspomóc swoją kondycję seksualnąutrzymać witalność organizmuuzupełnić ilość witamin w diecie.To składniki
Gold-Vit® complex + żeń-szeń są dla Ciebie!Gold-Vit® complex + żeń-szeń to unikalna kompozycja witamin z grupy B, m.in.: B2, B6, B12,
kwasu pantotenowego - wspomagających funkcjonowanie układu nerwowego, wzbogacona ekstraktem z żeń-szenia Korean Panax
ginseng.Badania naukowe wykazały, że żeń-szeń:działa korzystnie w przypadku uczucia zmęczenia i znużeniasprzyja utrzymaniu
należytej sprawności fizycznejpoprawia koncentrację, koordynację oraz czujność organizmuwspomaga czynności układu
odpornościowegodziała wspomagająco na kondycję seksualnąuczestniczy w utrzymaniu witalności organizmuWitaminy z grupy B, B3
(PP, niacyna) B2, B12, B6 – zmniejszają uczucie zmęczenia i znużenia, pomagają utrzymać prawidłowe funkcje układu nerwowego oraz
funkcje psychologiczne. Przyczyniają się także do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witamina B1 (tiamina) -
pomaga utrzymać prawidłowe funkcje układu nerwowego oraz funkcje psychologiczne. Przyczynia się także do utrzymania
prawidłowego metabolizmu energetycznego. Korzystnie wpływa na serce.B1 – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca.B5 –
(kwas pantotenowy) pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie.Kwas foliowy – pomaga w prawidłowej
produkcji krwi oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie układu
odpornościowego, pomaga w zachowaniu funkcji psychologicznych.Biotyna – przyczynia się do prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych, wspiera funkcjonowanie układu nerwowego i funkcji psychologicznych.Preparat przeznaczony: jako
suplement diety dla osób dążących do utrzymania należytej sprawności fizycznej i umysłowej oraz do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia, a także jako uzupełnienie witamin w diecie. Szczególnie polecany osobom w średnim i podeszłym wieku, wykonującym ciężką
pracę fizyczną i umysłową oraz sportowcom.Zalecane spożycieZalecana dzienna porcja: 1 tabletkę, rozpuścić w 200 ml wody. Najlepiej
smakuje schłodzony.WażnePreparat nie wskazany w okresie ciąży i karmienia piersią lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
preparatu. W przypadku nadciśnienia lub przyjmowania leków w tym także leków bez recepty, m.in.: aspiryna, stosowanie preparatu
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zaleca się skonsultować z lekarzem.Składniki Informacja ?ywieniowa 1 tabletka *% RWS
Witamina A (RE) 800 µg 100%
Witamina C 80 mg 100%
Witamina D 5 µg 100%
Witamina E (á-TE) 12 mg 100%
Witamina B1 1,1 mg 100%
Niacyna (NE) 16 mg 100%
Biotyna 50 µg 100%
Kwas foliowy 200 µg 100%
Kwas pantotenowy 9 mg 150%
Witamina B2 2,1 mg 150%
Witamina B6 2,1 mg 150%
Witamina B12 3,75 µg 150%
?e?-sze? korea?ski (Korean Panax ginseng) 120 mg   -

*RWS - referencyjna wartość spożycia.Składniki: regulator kwasowości – kwas cytrynowy,
substancja wypełniająca – sorbitol, regulator kwasowości - węglany sodu, witaminy (kwas L-askorbinowy – wit. C, octan DL-alfa-
tokoferylu – wit. E, amid kwasu nikotynowego – niacyna, octan retinylu – wit. A, D-pantotenian wapnia – kwas pantotenowy, D-biotyna –
biotyna, cyjanokobalamina – wit. B12, cholekalcyferol – wit. D, kwas pteroilomonoglutaminowy – folian, chlorowodorek pirydoksyny –
wit B6, ryboflawina – wit. B2, monoazotan tiaminy – wit. B1); aromaty, ekstrakt żeń-szenia koreańskiego (Korean Panax ginseng),
substancje słodzące – cyklaminian sodu, sukraloza, acesulfam K; nośnik (substancji słodzącej) – glikol polietylenowy, barwnik – beta-
karoten (dla smaku pomarańczowego), ryboflawina (dla smaku cytrynowego).Preparat zawiera substancje słodzące.ProducentOLIMP
LABORATORIES Sp. z o. o.Nagawczyna 109c39-200 Dębica
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