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Olimp Gold-Vit complex 30 tabletek
 

cena: 31,08 pln

Opis słownikowy

Działanie ochronne, regenerujące, wspomagające,
wzmacniające

Opakowanie 30 sztuk

Postać tabletki powlekane

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania niedobór minerałów, niedobór witamin,
odporność, stres, zmęczenie, znużenie

Opis produktu
 

Opis:
Gold-Vit® complex to kompozycja witamin i minerałów, w tym głównie w postaci wysoko przyswajalnych chelatów aminokwasowych
Albion®, ułatwiająca pokrycie podstawowego zapotrzebowania organizmu na niezbędne mikroskładniki odżywcze, wzbogacona luteiną,
rutyną, bioflawonoidami cytrusowymi oraz opatentowaną mieszaniną ekstraktów aż 22 owoców i warzyw OXXYNEA®.

Badania naukowe udowodniły, że: dostarczanie odpowiednich porcji witamin i składników mineralnych, przyczynia się do prawidłowego
przebiegu procesów zachodzących w organizmie, np.:

magnez, podobnie jak witamina B6, poprzez swój udział w redukcji zmęczenia i znużenia organizmu, sprzyja jego witalności,
cynk, podobnie jak miedź, selen czy witamina C pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
wapń, jak również witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów,
niektóre witaminy z grupy B odgrywają ważną rolę w metabolizmie energetycznym, funkcjonowaniu układu nerwowego, krwiotwórczego
(witamina B6, B12, kwas foliowy), procesach widzenia (witamina B2), zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia (witamina B2, kwas
pantotenowy, witamina B6, kwas foliowy).
Luteina jest naturalnym karotenoidem występującym w największej koncentracji w plamce żółtej oka, która dzięki swojej budowie
umożliwia tzw. centralne widzenie oraz odpowiada za ostrość widzenia.

Składniki: 
węglan wapnia, substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, witaminy (kwas L-askorbinowy – wit.C, octan DL-alfa-tokoferylu –
wit.E, amid kwasu nikotynowego – niacyna, D-biotyna – biotyna, octan retinylu – wit.A, D-pantotenian wapnia – kwas pantotenowy,
chlorowodorek pirydoksyny – wit.B6, cholekalcyferol – wit.D, kwas pteroilomonoglutaminowy – folian, monoazotan tiaminy – wit.B1,
ryboflawina – wit.B2, cyjanokobalamina – wit.B12), diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu Albion®), tlenek magnezu,
diglicynian wapnia (chelat aminokwasowy wapnia Albion®), OXXYNEA® (opatentowana mieszanina ekstraktów owoców i warzyw:
białych i czerwonych winogron, pomarańczy, grejpfruta, czarnej borówki, papai, ananasa, truskawki, jabłka, moreli, wiśni, czarnej
porzeczki, pomidora, marchwi, zielonej herbaty, brokuł, kapusty, cebuli, czosnku, oliwek, kiełków pszenicy, ogórka, szparagów),
diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku Albion®), substancje glazurujące – alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk,
krzemian glinowo-potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu; bioflawonoidy cytrusowe, substancja wypełniająca – sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu;
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rutyna, diglicynian żelaza (II) (chelat aminokwasowy żelaza Ferrochel®), selenian (IV) sodu, diglicynian manganu (chelat aminokwasowy
manganu Albion®), maltodekstryna, diglicynian miedzi (chelat aminokwasowy miedzi Albion®), luteina, pikolinian chromu, jodek potasu,
barwniki – dwutlenek tytanu, tlenek żelaza.

Zastosowanie:
Przeznaczenie: suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych, aktywnych fizycznie i umysłowo oraz w starszym wieku jako
uzupełnienie codziennej diety w witaminy i minerały, a także w okresie obniżonej odporności organizmu (jesienno-zimowym oraz
przesilenia wiosennego).

Uwaga: nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Zawiera gluten pochodzenia
pszenicznego. Preparat nie może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią. Nie należy stosować preparatu równocześnie
z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi.

Dawkowanie:
Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka po posiłku 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.
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