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OLIMP GOLD VITA-MIN Anti-ox super sport 60 kapsułek
 

cena: 62,71 pln

Opis słownikowy

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 60 sztuk

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania niedobór minerałów, niedobór witamin

Opis produktu
 

Opis:
Gold VITA-MIN anti-OX super sport™ Mega Caps®/Mega Capsules® to kompozycja najważniejszych dla sportowców antyoksydantów
zawartych w ANTI-OX POWER blend oraz niezbędnych witamin (m.in. najlepszej formy witaminy C dostępnej na rynku - PureWay-C®,
witaminy z grupy B, kwasu foliowego, anabolicznej witaminy D) i chelatowanych aminokwasami minerałów Albion® (VITA-MIN POWER
complex ) pomagających utrzymać niezachwianą kondycję zdrowotną i największy poziom zaangażowania w trening. Maksymalna
przyswajalność składników witaminowo-mineralnych preparatu została zagwarantowana dzięki użyciu AstraGin™. To opatentowana
mieszanka ekstraktów z żeń-szenia fałszywego i traganka błoniastego, której składniki aktywne zwiększają wchłanianie do komórek
aminokwasów, glukozy i witamin, odpowiednio o 62, 57 i 50%. Podnosząc przez to wydajność produkcji ATP (o 18%) i szybkość
resyntezy glikogenu mięśniowego (o 60%).

Składniki: 
VITA-MIN POWER complex - składniki mineralne (diglicynian wapnia (chelat aminokwasowy wapnia Albical Albion®), diglicynian
magnezu (chelat aminokwasowy magnezu Albion®), diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku Albion®), diglicynian żelaza (chelat
aminokwasowy żelaza Albion®), diglicynian manganu (chelat aminokwasowy manganu Albion®), selenian (IV) sodu, diglicynian miedzi
(chelat aminokwasowy miedzi Albion®), witaminy (mikrokapsułkowany kwas L-askorbinowy (PureWay-C®) - wit.C, cyjanokobalamina -
wit.B12, cholekalcyferol - wit.D, chlorowodorek pirydoksyny - wit.B6, ryboflawina - wit.B2, monoazotan tiaminy - wit.B1, kwas
pteroilomonoglutaminowy – folian) substancje przeciwzbrylające - tlenek magnezu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; substancja
wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, AstraGin™ (opatentowana mieszanka ekstraktów - Panax notoginseng i Astragalus
membranaceus); kapsułka (żelatyna, barwnik E 171).

Zalecana dzienna porcja: 
1 kapsułka ANTI-OX POWER blend oraz 1 kapsułka VITA–MIN POWER complex raz dziennie po posiłku głównym, popijając dużą ilością
wody.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Przeznaczenie: 
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preparat ułatwiający pokrycie wzmożonego zapotrzebowania organizmu obarczonego ciężkim wysiłkiem na składniki bioaktywne,
minerały i witaminy. Preparat przeznaczony dla osób dorosłych, aktywnych fizycznie oraz sportowców wyczynowych.

Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Preparat niewskazany dla kobiet w okresie ciąży lub karmiących piersią.
Preparatu nie należy łączyć z innymi preparatami witaminowymi. Nie stosować z innymi preparatami zawierającymi witaminę A.

Uwaga: zawiera gluten pochodzenia pszenicznego.
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