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OLIMP Odpormax Forte 60 kapsułek
 

cena: 31,90 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała układ odpornościowy

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 60 sztuk

Postać kapsulki

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania odporność, stres, zmęczenie

Opis produktu
 

Opis:
Suplement diety w postaci kapsułek, zawierający kompozycję płynnych składników: wysokiej jakości olej z wątroby rekina, wysoką
porcję witaminy D (D3) w ilości aż 2000 j.m., witaminy A i E, a także cynk i ekstrakt czosnku w postaci innowacyjnych peletek.
Olej z wątroby rekina standaryzowany jest na zawartość 20% alkilogliceroli oraz 2% skwalenu. Są to związki należące do grupy lipidów,
obecne w organizmie człowieka w najwyższej koncentracji w szpiku kostnym oraz skórze.
*Witaminy A i D, cynk i ekstrakt czosnku pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Ponadto witamina E i
cynk pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Technologa Flow Caps Liquid
Zaawansowana technologia płynna z innowacyjnymi peletkami, gwarantująca szybkie wchłanianie i wysoką biodostępność składników
aktywnych.
Twarda kapsułka żelatynowa, zabezpieczająca przed utlenianiem składników aktywnych.
Unikalny system zamknięcia, zapewniający zachowanie cennych właściwości i wysokiej jakości produktu.

Skład: Informacja ?ywieniowa 2 kapsu?ki
Olej z w?troby rekina, w tym: 1000 mg
Alkiloglicerole 200 mg
Skwalen 20 mg
Ekstrakt czosnku, w tym:
Allicyna
Allina

20 mg
0,4 mg
0,7 mg

Witamina A 400 µg (50%***)
Witamina D 50 µg (2000 j.m.) (1000%***)
Witamina E 6 mg (50%***)
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Cynk (z chelatu aminokwasowego Albion™) 10 mg (100%***)

Składniki: olej z wątroby rekina (ryba), składniki peletek substancja wypełniająca – celuloza; diglicynian cynku (chelat aminokwasowy
cynku Albion™), ekstrakt z bulwy czosnku (Allium sativum L.); octan DL-alfa-tokoferylu – witamina E, palmitynian retinylu – witamina A,
cholekalcyferol – witamina D, przeciwutleniacz – mieszanina tokoferoli; kapsułka – żelatyna.

Zastosowanie:
Przeznaczenie dla osób dorosłych i dzieci powyżej 11 roku życia jako uzupełnienie diety w substancje pozytywnie wpływające na
naturalny system odpornościowy*, polecany szczególnie w okresach narażenia odporności (np. jesienno-zimowym i przesilenia
wiosennego).

Dawkowanie:
Zalecana dzienna porcja: 2 kapsułki dziennie, 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.

Uwaga: kobiety w ciąży i w okresie laktacji, a także osoby chore, w szczególności cierpiące na zaburzenia krzepliwości krwi lub
przyjmujące leki (w szczególności przeciwzakrzepowe), decyzję o stosowaniu preparatu powinny skonsultować z lekarzem. Nie należy
stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Przed zastosowaniem preparatu zapoznaj się z ulotką!
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