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OLIMP Gold-Vit C + Tran 30 kapsułek
 

cena: 28,41 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała układ nerwowy, układ odpornościowy

Działanie ochronne, wspomagające

Opakowanie 30 sztuk

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania niedobór witamin, odporność

Opis produktu
 

Opis:
Wyjątkowe połączenie dwóch składników pomagających w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Preparat zawiera
olej z wątroby dorsza (tran) oraz wysoką ilość witaminy C. Dorsz odławiany jest w czystych wodach Islandii, a jakość i czystość
pochodzącego z jego wątroby oleju jest potwierdzona w szczegółowych badaniach laboratoryjnych.

Olej z wątroby dorsza uzupełnia dietę w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 oraz witaminy D i A. Cechuje się też wysoką
zawartością kwasów EPA i DHA. Suplement diety Gold Vit C + Tran zawiera witaminy C i D, które pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Składniki:

Informacja ?ywieniowa1 kapsu?ka

Witamina C500 mg

Olej z w?troby dorsza w tym500 mg

Kwasy omega-3:

Kwas eikozapentaenowy (EPA)35 mg
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Kwas dokozaheksaenowy (DHA)45 mg

Witamina D (D3)2,75 µg (110 j.m.)

Witamina A360 µg

Zastosowanie:
Preparat przeznaczony dla osób doros?ych do stosowania w okresie nara?enia
odporno?ci organizmu (okres jesienno-zimowy), zwi?kszonego zapotrzebowania na
witamin? C (stres, palenie papierosów, osoby starsze), wysokiej aktywno?ci fizycznej,
a tak?e dla osób chc?cych wzbogaci? swoj? diet? w wysokiej jako?ci tran.

Dawkowanie:
1 kapsu?ka raz dziennie po posi?ku, popijaj?c du?? ilo?ci? wody.
Nie nale?y przekracza? porcji zalecanej do spo?ycia w ci?gu dnia. Suplement diety nie
mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety. Zalecany jest zrównowa?ony
sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia.

Uwaga: preparatu nie nale?y stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek
jego sk?adnik. Nie stosowa? u osób maj?cych predyspozycje do tworzenia kamieni
nerkowych lub choruj?cych na kamic? nerkow?. Osoby z zaburzeniami gospodarki
?elaza (talasemia, hemochromatoza), stosuj?ce leki, w szczególno?ci
przeciwzakrzepowe lub obni?aj?ce ci?nienie krwi, kobiety w ci??y lub karmi?ce piersi?
oraz osoby z niedoci?nieniem, stosowanie preparatu powinny skonsultowa? z
lekarzem. Nie stosowa? innych suplementów diety zawieraj?cych witamin? C (w
szczególno?ci w ilo?ciach powy?ej 500 mg).

Producent:
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 D?bica
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