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Olimp gold-vit senior x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 26,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Gold-Vit Senior to suplement diety w formie tabletek powlekanych od firmy Olimp Labs, który zawiera odpowiednio dobrany zestaw
witamin (A, D, E, C oraz witaminy z grupy B) i chelatowanych minerałów. Preparat został wzbogacony także o ekstrakt z żeń-szenia
koreańskiego, który sprzyja utrzymaniu witalności i sprawności fizycznej organizmu, sterole roślinne i luteinę. Preparat przeznaczony
jest dla osób w średnim wieku oraz seniorów.

W celu uzupełnienia codziennej diety o składniki zawarte w Gold-Vit Senior zaleca się stosowanie jednej tabletki dziennie. Opakowanie 
Gold-Vit Senior zawiera 30 doustnych tabletek powlekanych.

Charakterystyka
Gold-Vit Senior  to zestaw witamin i składników mineralnych, w tym w formie łatwoprzyswajalnych chelatów aminokwasowych Albion,
uzupełniający codzienną dietę osób w średnim wieku i seniorów w niezbędne mikroskładniki odżywcze.

Preparat Gold-Vit Senior zawiera takie składniki jak:

● witamina D i wapń, które wspomagają utrzymanie prawidłowego stanu kości i zębów;
● witamina A, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku;
● cynk, selen i witamina C, które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego;
● magnez wspomagający prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i pracy mięśni;
● witamina B6, wspierająca prawidłową pracę mięśnia sercowego, a także przyczyniająca się do zmniejszenia uczucia zmęczenia oraz
znużenia;
● witamina B12, B6 i kwas foliowy, które pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny i zmniejszenia uczucia
zmęczenia;
● jod, który pomaga w zachowaniu zdrowej skóry, wspiera utrzymanie prawidłowych funkcji poznawczych i właściwego działania układu
nerwowego, pomaga w prawidłowej produkcji hormonów tarczycy i lepszym funkcjonowaniu tarczycy;
● żelazo, które przyczynia się do prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny;
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● sterole roślinne, pomagające w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi;
● żeń-szeń wspiera witalność i lepszą koncentrację, a także pomaga w prawidłowej czynności układu odpornościowego i kondycji
seksualnej.

Składniki
Węglan wapnia, witaminy (mikrokapsułkowany kwas L-askorbinowy z PureWayC – witamina C, octan DL-alfa tokoferylu – witamina E,
amid kwasu nikotynowego - niacyna, D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, cyjanokobalamina – witamina B12, cholekalcyferol –
witamina D, chlorowodorek pirydoksyny – witamina B6, ryboflawina – witamina B2, monoazotan tiaminy – witamina B1, octan retinylu –
witamina A, kwas pteroilomonoglutaminowy - folian, D-biotyna - biotyna), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, tlenek
magnezu, diglicynian magnezu, sterole roślinne, diglicynian wapnia, ekstrakt żeń-szenia koreańskiego (Korean Panax ginseng),
diglicynian cynku, substancje glazurujące - alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian
polioksyetylenosorbitolu; diglicynian żelaza (II), substancja wypełniająca – sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancje
przeciwzbrylające – dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; selenian (IV) sodu, diglicynian manganu, diglicynian
miedzi, ekstrakt Tagetes erecta L. (80% luteiny), jodek potasu, barwniki - dwutlenek tytanu, tlenek żelaza.
Informacja żywieniowa 1 tabletka RWS

Witamina A (RE) 800 µg 100%

Witamina D 10 µg 200%

Witamina E (α-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) 7% ginsenozydów

50 mg *

Sterole 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%

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
37,8 g.
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Przeciwwskazania
Gold-Vit Senior nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecane spożycie Gold-Vit Senior to 1 tabletka dziennie, przyjmowana po posiłku i popijana dużą ilością wody.

Przechowywanie
Tabletki  Gold-Vit Senior należy przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej. Chronić przed działaniem słońca i
wilgoci, a także zabezpieczyć przed kontaktem z małymi dziećmi.

Producent
OLIMP LABORATORIES
ul. Nagawczyna 109 c
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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