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OLIMP Gold-Vit dla mężczyzn tabl.powl. 30t
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Producent OLIMP LABORATORIES

Opis produktu
 

O produkcie
Gold-Vit® dla mężczyzn to precyzyjnie dobrany zestaw witamin oraz składników mineralnych w formie wysoko przyswajalnych chelatów
aminokwasowych Albion®, uzupełniający codzienną dietę mężczyzn w niezbędne mikroskładniki odżywcze.
Formuła została dodatkowo wzmocniona standaryzowanym ekstraktem żeń-szenia koreańskiego, palmy sabałowej i owsa
zwyczajnego, ważnych z punktu widzenia stosowania preparatu przez mężczyzn.

Badania naukowe udowodniły, że dostarczanie odpowiednich porcji witamin i składników mineralnych, przyczynia się do prawidłowego
przebiegu procesów zachodzących w organizmie, np.:

magnez, podobnie jak witamina B6, poprzez swój udział w redukcji zmęczenia i znużenia organizmu, sprzyja jego witalności,
cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi,
selen przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy, a podobnie jak miedź czy witamina C, pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego,
palma sabałowa – uczestniczy w utrzymaniu prawidłowych funkcji układu moczowego u mężczyzn,
owies zwyczajny – uczestniczy w utrzymaniu równowagi hormonalnej i wspomaga metabolizm energetyczny.

Zawarty w preparacie żeń-szeń (Panax ginseng):

wspomaga w stanach zmęczenia i znużenia,
sprzyja utrzymaniu należytej sprawności fizycznej,
poprawia koncentrację, koordynację oraz czujność organizmu,
działa wspomagająco na kondycję seksualną,
uczestniczy w utrzymaniu witalności organizmu.

W preparacie zastosowano chelatowane minerały wyprodukowane przez lidera rynku surowców farmaceutycznych – amerykańską
firmę Albion®, które są całkowicie bezpieczne w stosowaniu, nie podrażniają żołądka, a ponadto nie utrudniają wchłaniania innych
minerałów.
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Minerały w postaci chelatów aminokwasowych Albion® są całkowicie hipoalergiczne (nr patentu US 7,838,042), co jest niezwykle istotne
z punktu widzenia bezpieczeństwa przyjmowania preparatu.

Albion Gold Medallion, Albion®, Ferrochel®, AlbicalTM są znakami należącymi do ALBION Laboratories, Inc.

SKŁAD:

Informacja żywieniowa 1 tabletka *% RWS
Witamina A (RE) 800 µg 100%
Witamina D 10 µg 200%
Witamina E (α-TE) 12 mg 100%
Witamina C 80 mg 100%
Witamina B1 1,1 mg 100%
Witamina B2 1,4 mg 100%
Niacyna (NE) 16 mg 100%
Witamina B6 2,1 mg 150%
Kwas foliowy 200 µg 100%
Witamina B12 5 µg 200%
Biotyna 100 µg 200%
Kwas pantotenowy 6 mg 100%
Ekstrakt żeń-szenia koreańskiego
(Korean Panax ginseng) 75 mg -
Ekstrakt palmy sabałowej (45%) 100 mg -
Ekstrakt owsa zwyczajnego
(Avena sativa L.) 7% flawonów 50 mg -
Magnez (z chelatu Albion®) 75 mg 20%
Cynk (z chelatu Albion®) 15 mg 150%
Żelazo (z chelatu Albion® Ferrochel®) 7 mg 50%
Mangan (z chelatu Albion®) 1 mg 50%
Miedź (z chelatu Albion®) 1000 µg 100%
Jod 150 µg 100%
Chrom 40 µg µg 100%
Selen 55 µg 100%

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki: substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, witaminy (kwas L-askorbinowy – wit.C, octan DL-alfa-tokoferylu – wit.E,
amid kwasu nikotynowego – niacyna, D-biotyna – 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), substancja przeciwzbrylająca – tlenek magnezu, diglicynian magnezu (chelat
aminokwasowy magnezu Albion®), ekstrakt palmy sabałowej, diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku Albion®), ekstrakt żeń-
szenia koreańskiego (Korean Panax ginseng), ekstrakt owsa zwyczajnego (Avena sativa L.), substancje glazurujące – alkohol
poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu; diglicynian żelaza (II) (chelat
aminokwasowy żelaza Albion®), substancja wypełniająca – sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancje
przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; selenian (IV) sodu, diglicynian miedzi (chelat
aminokwasowy miedzi Albion®), diglicynian manganu (chelat aminokwasowy manganu Albion®), chlorek chromu (III), jodek potasu,
barwniki – dwutlenek tytanu, tlenek żelaza.

Przeznaczenie: suplement diety przeznaczony dla mężczyzn aktywnych fizycznie i umysłowo jako uzupełnienie codziennej diety w
witaminy i minerały, a także dążących do utrzymania należytej witalności organizmu.

Uwaga: nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

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.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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