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Olimp odpormax x 60 kaps
 

Cena: 24,19 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, składniki peletek - substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, diglicynian cynku (chelat aminokwasowy
cynku Albion®), ekstrakt czosnku; octan DL-alfa tokoferylu – witamina E, palmitynian retinylu – witamina A, przeciwutleniacz –
mieszanina tokoferoli, cholekalcyferol – witamina D; składnik otoczki – żelatyna.

2 kapsułki zawierają:

Olej z wątroby rekina 1000 mg*, w tym:
Alkiloglicerole 200 mg*
Skwalen 20 mg*

Ekstrakt czosnku 20 mg*, w tym:
Allicyna 0,4 mg*
Allina 0,7 mg*

Cynk (z chelatu aminokwasowego Albion®) 10 mg (100% RWS)
Witamina D 5 µg (100% RWS)
Witamina A 400 µg (50% RWS)
Witamina E 6 mg (50% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
60 kapsułek: 43,8 g
Masa 1 kapsułki: 730 mg

Charakterystyka
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ODPORMAX™ to suplement diety w postaci kapsułek Flow Caps, zawierający odpowiednio dobraną kompozycję składników w postaci
płynnej: wysokiej jakości olej z wątroby rekina i witaminy A, E, D, a także w formie innowacyjnych peletek: cynk w postaci wysoko
przyswajalnego chelatu aminokwasowego Albion® (diglicynian cynku) i ekstrakt czosnku standaryzowany na zawartość allicyny i alliny.

Preparat przeznaczony: dla osób dorosłych oraz starszych dzieci, jako uzupełnienie diety w substancje pozytywnie wpływające
na naturalny system odpornościowy, szczególnie w okresie obniżonej odporności (jesienno-zimowym i przesilenia wiosennego).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Kobiety w ciąży i w okresie laktacji decyzję o stosowaniu powinny skonsultować z lekarzem.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja: 2 kapsułki, popijając dużą ilością płynu.

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

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
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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