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OLIMP Vita-min Multiple Sport 60 kapsułek
 

cena: 32,87 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała wątroba

Działanie ochronne, wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 60 sztuk

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

witaminy, ziele pokrzywy, miłorzęb japoński,
pieprz czarny, minerały, bioflawonoidy
cytrusowe, kwas alfa-liponowy, ekstrakt
palmy sabałowej, pestki dyni, ostropest
plamisty

Wskazania niedobór minerałów, niedobór witamin

Opis produktu
 

Opis:
Wieloskładnikowy preparat firmy Olimp został przygotowany przede wszystkim dla osób ćwiczących, którzy na drodze intensywnego
wysiłku fizycznego i dużej utraty minerałów wraz z potem, muszą wspierać swój organizm poprzez dodatkowe preparaty witaminowe. W
tym celu najlepszym wyborem będzie Vita-Min Multiple Sport, który z uwagi na wysoką jakość i niezwykle przemyślaną kompozycję
wykorzystanych składników, pomoże zawodnikom większości dyscyplin sportowych – kulturystom, siłaczom, piłkarzom, kolarzom,
miłośnikom biegania, a także innym, którzy niejednokrotnie w trakcie swoich treningów muszą pokonywać bariery własnych możliwości.

Składniki: 
witaminy (mikrokapsułkowany kwas L-askorbinowy (PureWay-C®) - wit.C, octan DL-α-tokoferylu - wit.E, amid kwasu nikotynowego -
niacyna, D-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),
bioflawonoidy cytrusowe, ekstrakt karczocha (Cynara scolymus L.), ekstrakt z pestek dyni (Cucurbita pepo L.), ekstrakt z liści pokrzywy
zwyczajnej (Urtica dioica L.), ekstrakt zielonej herbaty (Camellia sinensis L. ), kwas alfa liponowy, ekstrakt pieprzu czarnego (Piper nigrum
L.) Bioperine®, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna; substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów
tłuszczowych; kapsułka (składniki otoczki - żelatyna, barwniki: E 171).

Zalecana dzienna porcja: 
1 kapsułka VITA – PLEX SPORT® oraz 1 kapsułka CHELA-MIN SPORT® raz dziennie po posiłku głównym 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: 
Nie zaleca się stosować produktu w okresie ciąży i karmienia piersią oraz w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
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preparatu. Nie przyjmować łącznie z innymi preparatami witaminowymi. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zastosowanie:
VITA-MIN MULTIPLE SPORT® VITA – PLEX SPORT® & CHELA-MIN SPORT® dwufazowy witaminowo – mineralny suplement diety dla
osób dorosłych, w szczególności sportowców. Kompleksowa kompozycja: witamin, substancji o działaniu zbliżonym do witamin VITA –
PLEX SPORT® oraz składników mineralnych CHELA-MIN SPORT®, ułatwiająca pokrycie wzmożonego zapotrzebowania na
mikroskładniki pokarmowe organizmu, obarczonego ciężkim wysiłkiem. Preparat przeznaczony dla osób aktywnych fizycznie,
szczególnie sportowców wyczynowych.
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