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Olimp Odpormax Forte x 60 kaps
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej z wątroby rekina (ryba), składniki peletek (substancja wypełniająca: celuloza; diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku
Albion™), ekstrakt z bulwy czosnku (Allium sativum L.)); octan DL-alfa-tokoferylu – witamina E, palmitynian retinylu – witamina A,
cholekalcyferol – witamina D, przeciwutleniacz – mieszanina tokoferoli; kapsułka: żelatyna.
Informacja żywieniowa

2 kapsułki
Olej z wątroby rekina,
w tym:
alkiloglicerole
skwalen

1000 mg

200 mg
20 mg

Ekstrakt czosnku,
w tym:
allicyna
allina

20 mg

0,4 mg
0,7 mg

Witamina A 400 µg (50%* * *)
Witamina D 50 µg (2000 j.m.) (1000%* * *)
Witamina E 6 mg (50%* * *)
Cynk (z chelatu aminokwasowego Albion™) 10 mg (100%* * *)

* * *RWS – referencyjne wartości spożycia.

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 kaps (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
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Olimp Odpormax Forte to:
aż 2000 j.m. witaminy D, która do spółki z witaminą A, cynkiem i ekstraktem czosnku, pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego
aż 1000 mg oleju z wątroby rekina, zawierającego występujące w organizmie, przede wszystkim w szpiku kostnym i
skórze, związki (alkiloglicerole, skwalen) należące do grupy lipidów
wsparcie w uzupełnieniu diety w witaminę E, która wraz z cynkiem pomaga w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 kapsułki dziennie, popijając dużą ilością wody.

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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