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OLIMP Żeń-Szeń Vita Complex 30 kapsułek
 

cena: 16,90 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała mięśnie, mózg, układ nerwowy

Działanie pobudzające, wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 30 sztuk

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

, żeń-szeń, witamina A, witamina B1,
witamina B12, witamina B2, witamina B3,
żeń-szeń, witamina B5, witamina B7
(biotyna), witamina B9, witamina C, witamina
D, witamina E

Wskazania niedobór minerałów, niedobór witamin,
odporność, zmęczenie

Opis produktu
 

Opis
Olimp Żeń-szeń vita-complex - suplement diety zawierający w swoim skladzie najwyższej jakości standaryzowane ekstrakty z dwóch
gatunków żeń-szenia. Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki
ekstrakt żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolius), ekstrakt żeń-szenia koreańskiego (Korean Panax ginseng), witaminy (kwas L-
askorbinowy - wit.C, octan DL-alfa-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), ekstrakt z pieprzu czarnego Bioperine®, substancja
wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kapsułka (żelatyna –
składnik otoczki, barwnik: E 171).

Masa netto
23,5 g

Właściwości składników
Ekstrakt żeń-szenia wspiera utrzymanie witalności i należytej sprawności fizycznej i umysłowej.
Ryboflawina, niacyna, witamina B6, B12 i C wspomagają zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 kapsułka dziennie.
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Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Preparat nie wskazany w okresie ciąży i karmienia piersią lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
W przypadku nadciśnienia lub przyjmowania leków w tym także leków bez recepty stosowanie preparatu zaleca się skonsultować z
lekarzem.
Nie nalezy 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.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES
Nagawczyna 109 c
Dębica
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