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Olimp Gold-Vit senior x 30 tbl.
 

Cena: 35,99 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Gold-Vit senior to precyzyjnie dobrany specjalnie dla osób starszych zestaw witamin i składników mineralnych, w tym w formie wysoko
przyswajalnych chelatów aminokwasowych Albion®, uzupełniający codzienną dietę w niezbędne mikroskładniki odżywcze. Formuła
została dodatkowo wzmocniona luteiną i sterolami roślinnymi, a także standaryzowanym ekstraktem żeń-szenia koreańskiego,
sprzyjającym utrzymaniu witalności i sprawności fizycznej organizmu*.Zawarte w preparacie Gold-Vit senior składniki wielokierunkowo
wspomagają funkcjonowanie organizmu, w tym:- witamina D i wapń pomagają w utrzymaniu prawidłowego stanu kości i zębów,-
witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia,- cynk, selen czy witamina C, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego,- magnez* jest ważny dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i pracy mięśni, w tym mięśnia
sercowego, a podobnie jak witamina B6*, poprzez swój udział w redukcji zmęczenia i znużenia organizmu, sprzyja jego witalności,-
witaminy B6, B12 i kwas foliowy* są ważne dla prawidłowego metabolizmu homocysteiny oraz uczestniczą w redukcji zmęczenia i
znużenia organizmu,- żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny,- sterole roślinne przyczyniają się do
utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania co najmniej 0,8 g
steroli roślinnych dziennie).- żeń-szeń (Panax ginseng) uczestniczy w utrzymaniu witalności, poprawia koncentrację, koordynację oraz
czujność organizmu, wspomaga czynności układu odpornościowego oraz działa wspomagająco na kondycję seksualną.
Składniki/Substancje aktywne:1 tabletka zawiera:Witamina A (RE) 800 µg 100%*Witamina D 10 µg 200%*Witamina E (?-TE) 18 mg
150%*Witamina C (z PureWay-C®) 100 mg 125%*Witamina B1 1,1 mg 100%*Witamina B2 1,4 mg 100%*Niacyna (NE) 16 mg 100%*
Witamina B6 2,8 mg 200%*Kwas foliowy 200 µg 100%*Witamina B12 5 µg 200%*Biotyna 50 µg 100%*Kwas pantotenowy 6 mg 100%*
Ekstrakt żeń-szenia koreańskiego (Korean Panax ginseng)50 mgSterole roślinne 75 mg Luteina (z Tagetes erecta L.) 3 mg Wapń 120 mg
15%*Magnez 75 mg 20%*Cynk 10 mg 100%*Żelazo 7 mg 50%*Mangan 1 mg 50%*Miedź 500 µg 50%*Jod 150 µg 100%*Selen 55 µg
100%**RWS - referencyjna wartość spożycia.Dawkowanie:Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka 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.Przeznaczenie:Przeznaczenie: suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych, w szczególności w średnim wieku
i starszych, jako uzupełnienie codziennej diety w witaminy i składniki mineralne, a także dążących do utrzymania należytej witalności
organizmu.Warunki przechowywania:Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i
wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.Uwaga! Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników preparatu. Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.
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