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Olimp gold żeń-szeń complex x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 27,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Olimp Gold Żeń-szeń Complex w postaci tabletek powlekanych jest produktem przeznaczonym dla pacjentów
dorosłych. Na co jest Olimp Gold Żeń-szeń Complex? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennych
posiłków w ekstrakt z żeń-szenia, a także ekstrakt z pieprzu czarnego oraz magnez. Suplement diety jest szczególnie polecany osobom,
które dążą do utrzymania właściwej sprawności, w tym zarówno fizycznej, jak i umysłowej. Funkcją suplementu diety Olimp Gold Żeń-
szeń Complex jest także wspomaganie redukcji zmęczenia oraz znużenia. Może być pomocny w przypadku osób pracujących fizycznie i
umysłowo, a także sportowców oraz osób w średnim i podeszłym wieku.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek powlekanych Olimp Gold Żeń-szeń Complex. W skład 1 tabletki powlekanej suplementu diety
wchodzi 200 mg ekstraktu z żeń-szenia koreańskiego (7% ginsenozydów), a także 200 mg ekstraktu z żeń-szenia amerykańskiego (5%
ginsenozydów) oraz 100 mg ekstraktu z żeń-szenia syberyjskiego (0,8% eleuterozydów), a także 3 mg ekstraktu z pieprzu czarnego
Bioperine oraz 56,3 mg (15% RWS) magnezu. Skład suplementu diety Olimp Gold Żeń-szeń Complex uzupełniają substancje
pomocnicze, do których należy zaliczyć takie składniki jak celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana,
alkohol poliwinylowy oraz glikol polietylenowy, a także talk, krzemian glinowo-potasowy oraz monooleinian polioksyetylenosorbitolu.
Oprócz tego suplement diety zawiera również dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek tytanu oraz tlenek
żelaza.

Stosowanie suplementu diety Olimp Gold Żeń-szeń Complex powinno być zgodne z zaleceniami producenta i ustalonym przez niego
dawkowaniem. Rekomendowane dawkowanie Olimp Gold Żeń-szeń Complex to 1 tabletka dziennie. Suplement diety należy
przyjmować w czasie posiłku i zaleca się jego popijanie dużą ilością wody. Nie należy przyjmować większych dawek suplementu diety
niż rekomendowane.

Nie każdy pacjent powinien stosować suplement diety Olimp Gold Żeń-szeń Complex, ponieważ ma on również przeciwwskazania. Nie
należy korzystać z produktu, jeśli pacjent jest nadwrażliwy na którykolwiek z jego składników. Produkt nie powinien być też stosowany
przez pacjentki w ciąży oraz karmiące piersią. Jeśli natomiast pacjent zmaga się z nadciśnieniem lub przyjmuje jakiekolwiek leki
(również te dostępne bez recepty), powinien skonsultować się z lekarzem, zanim zastosuje preparat.
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Suplement diety Olimp Gold Żeń-szeń Complex nie może być traktowany jako zamiennik zbilansowanych posiłków oraz zdrowego trybu
życia. Nie jest w stanie ich zastąpić, ale może je uzupełniać, o ile pacjent będzie pilnować przyjmowania go w prawidłowych dawkach,
czyli zgodnie z zaleceniami producenta. Wyrób powinien być przechowywany tak, aby dzieci go nie widziały i nie miały do niego dostępu.
Zaleca się przechowywanie tabletek powlekanych Olimp Gold Żeń-szeń Complex w temperaturze pokojowej, dbając o szczelne
zamknięcie opakowania produktu oraz chroniąc go przed działaniem wilgoci.

Składniki
jabłczan magnezu, substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt żeń-szenia koreańskiego (Korean Panax ginseng),
ekstrakt żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolius), ekstrakt żeń-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus), substancja
wypełniająca – sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancje glazurujące - alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy,
talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu; substancje przeciwzbrylające – dwutlenek krzemu, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; ekstrakt pieprzu czarnego Bioperine®, barwniki - dwutlenek tytanu, tlenek żelaza.
Informacja żywieniowa 1 tabletka

   
*% RWS

Ekstrakt żeń-szenia koreańskiego (Korean
Panax ginseng) 7% ginsenozydów
   

200 mg -

Ekstrakt żeń-szenia amerykańskiego (Panax
quinquefolius) 5% ginsenozydów
   

200 mg -

Ekstrakt żeń-szenia
syberyjskiego (Eleutherococcus
senticosus) 0,8% eleuterozydów
   

100 mg -

Ekstrakt pieprzu czarnego Bioperine®

   
3 mg -

Magnez
   

56,3 mg 15%

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Ilość netto (30 tabletek): 33,3 g
Masa 1 tabletki: 1110 mg

Charakterystyka
Preparat przeznaczony dla osób dorosłych dążących do utrzymania należytej sprawności fizycznej i umysłowej oraz do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia. Polecany w szczególności osobom w średnim i podeszłym wieku, wykonującym ciężką pracę fizyczną i
umysłową, a także sportowcom.

Przeciwwskazania
Preparat nie jest wskazany w okresie ciąży i karmienia piersią lub nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. W przypadku
nadciśnienia lub przyjmowania leków w tym także leków bez recepty, m. in.: kwas acetylosalicylowy, stosowanie preparatu zaleca się
skonsultować z lekarzem.

Stosowanie
1 tabletka w trakcie posiłku. Tabletkę należy popić dużą ilością wody.

Przechowywanie
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić od wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c
39-200 Dębica
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Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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