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Olimp Gold-Vit Complex shot x 1 ampułka (25 ml)
 

Cena: 6,06 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 25 ml

Postać Płyny doustne

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
woda, fruktoza, witaminy:kwas L-askorbinowy – wit. C, octan DL-alfa-tokoferylu – wit. E, amid kwasu nikotynowego – niacyna, D-
pantotenian wapnia – kwas pantotenowy, D-biotyna – biotyna, cyjanokobalamina – wit. B12, cholekalcyferol – wit. D, kwas
pteroilomonoglutaminowy – kwas foliowy, chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, ryboflawina – wit. B2, monoazotan tiaminy – tiamina
(wit. B1); aromaty, nośnik – glicerol; regulator kwasowości – kwas cytrynowy; substancja konserwująca – kwas sorbowy; substancja
zagęszczająca – guma ksantanowa.

1 ampułka zawiera:

Witamina D - 5 µg (100% RWS)
Witamina C - 80 mg (100% RWS)
Tiamina (wit. B1) - 1,1 mg (100% RWS)
Ryboflawina (wit. B2) - 1,4 mg (100% RWS)
Niacyna - 16 mg (100% RWS)
Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)
Kwas foliowy - 200 µg (100% RWS)
Witamina B12 - 2,5 µg (100% RWS)
Biotyna - 50 µg (100% RWS)
Kwas pantotenowy - 6 mg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
25 ml

Charakterystyka
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Preparat w płynie o pysznym smaku pomarańczowym.
Zawartość jednej ampułki ułatwia pokrycie dziennego zapotrzebowania organizmu na dziesięć witamin.

Witaminy B12, C, D i foliany pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Niacyna przyczynia
się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Ryboflawina pomaga w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym. Biotyna pomaga zachować zdrowa skórę i włosy. Tiamina i witamina B6 pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego. Kwas pantotenowy przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego.

Przeznaczenie: jako suplement diety dla osób dorosłych, aktywnych fizycznie i umysłowo oraz w starszym wieku, a także w
okresie narażenia odporności organizmu (jesienno-zimowym oraz przesilenia wiosennego).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja: zawartość 1 ampułki (25 ml) raz dziennie po posiłku głównym. Przed użyciem wstrząsnąć. Najlepiej smakuje
schłodzony.

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

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica

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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