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Olimp gold-vit complex + żeń-szeń x 20 tabl musujących
 

Cena: 11,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
regulator kwasowości – kwas cytrynowy, substancja wypełniająca – sorbitol, regulator kwasowości - węglany sodu, witaminy (kwas L-
askorbinowy – wit. C, octan DL-alfa-tokoferylu – wit. E, amid kwasu nikotynowego – niacyna, octan retinylu – wit. A, D-pantotenian
wapnia – kwas pantotenowy, D-biotyna – biotyna, cyjanokobalamina – wit. B12, cholekalcyferol – wit. D, kwas
pteroilomonoglutaminowy – folian, chlorowodorek pirydoksyny – wit B6, ryboflawina – wit. B2, monoazotan tiaminy – wit. B1); aromaty,
ekstrakt żeń-szenia koreańskiego (Korean Panax ginseng), substancje słodzące – cyklaminian sodu, sukraloza, acesulfam K; nośnik
(substancji słodzącej) – glikol polietylenowy, barwnik – beta-karoten (dla smaku pomarańczowego), ryboflawina (dla smaku
cytrynowego).

1 tabletka zawiera:

Witamina A (RE) - 800 µg (100% RWS)
Witamina C - 80 mg (100% RWS)
Witamina D - 5 µg (100% RWS)
Witamina E (á-TE) - 12 mg (100% RWS)
Witamina B1 - 1,1 mg (100% RWS)
Niacyna (NE) - 16 mg (100% RWS)
Biotyna - 50 µg (100% RWS)
Kwas foliowy - 200 µg (100% RWS)
Kwas pantotenowy - 9 m(g (150% RWS)
Witamina B2 - 2,1 mg (150% RWS)
Witamina B6 - 2,1 mg (150% RWS)
Witamina B12 - 3,75 µg (150% RWS)
Żeń-szeń koreański (Korean Panax ginseng) 7% ginsenozydów - 120 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/olimp-gold-vit-complex-zen-szen-x-20-tabl-musujacych.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 20 tabletek musujących

Charakterystyka
Gold-Vit® complex + żeń-szeń to suplement diety o idealnie skomponowanym składzie w postaci tabletek musujących, przeznaczony
dla osób w średnim i starszym wieku, wykonujących ciężką pracę fizyczną i umysłową oraz dla osób prowadzących aktywny tryb życia.

Preparat przeznaczony: jako suplement diety dla osób dążących do utrzymania należytej sprawności fizycznej i umysłowej oraz
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, a także jako uzupełnienie witamin w diecie. Szczególnie polecany osobom w
średnim i podeszłym wieku, wykonującym ciężką pracę fizyczną i umysłową oraz sportowcom.

Przeciwwskazania
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, m.in.: aspiryna, stosowanie preparatu zaleca się skonsultować z
lekarzem.

Stosowanie
1 tabletkę dziennie, rozpuścić w 200 ml wody. Najlepiej smakuje schłodzony.

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 109c
39-200 Dębica

Ważne informacje
Preparat zawiera substancje słodzące.

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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