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Olimp sport Gold Omega 3 D3+K2 60 kapsułek
 

Cena: 67,90 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent OLIMP LABORATORIES

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Olimp Gold Omega 3 D3+K2 Sport Edition - zadbaj o serce, kości i odporność Serce - nasz kluczowy organ - jest odpowiedzialne za
szereg procesów zachodzących w organizmie człowieka. Ten potężny mięsień do pełnej wydajności wymaga odpowiednio
zbilansowanej diety oraz regularnej aktywności fizycznej. Zdrowe serce z punktu widzenia osób aktywnych fizycznie ważne jest także z
powodu odpowiedzialności, którą na spółkę z układem krwionośnym ponosi za odpowiednie dotlenienie mięśni w czasie treningu. Bez
tego mięsień nie ma szans na prawidłowy rozwój.   Warto więc zadbać o prawidłową pracę serca, uzupełniając dietę w kwasy
tłuszczowe Omega 3, w tym kwas EPA (kwas eikozapentaenowy) i DHA (kwas dokozaheksaenowy). W tym celu, specjalnie dla
profesjonalnych sportowców i osób trenujących amatorsko powstał suplement diety Gold Omega 3 D3+K2 Sport Edition marki Olimp
Sport Nutrition, zawierający solidne porcje wspomnianych składników! Formuła opracowana przez naukowców z nowoczesnego
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego firmy farmaceutycznej Olimp Laboratories zawiera najwyższego gatunku, skoncentrowany olej z ryb
zimnowodnych, mianowany na 65% zawartość wspomnianych kwasów tłuszczowych Omega 3. Ponadto każda z łatwych do połknięcia,
miękkich kapsułek uzupełniona została solidną porcją witaminy D i wysoką ilością naturalnej witaminy K pochodzącej z natto,
występującej w najlepiej akumulującej się w organizmie, osiągającej największą stabilność we krwi formie menachinonu 7* (witamina
K2).  Jak działa Olimp Gold Omega 3 D3+K2 Sport Edition? Decydując się na suplementację Olimp Gold Omega 3 D3+K2 Sport Edition
możesz oczekiwać:  wsparcia w prawidłowym funkcjonowaniu serca, dzięki EPA** i DHA** pomocy w utrzymaniu prawidłowego
funkcjonowania układu krwionośnego - witamina K przyczynia się bowiem do prawidłowego krzepnięcia krwi, witamina D natomiast
pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi. korzystnego wpływu na utrzymanie zdrowych kości, dzięki witaminom D
i K wsparcia w prawidłowym wchłaniania wapnia i fosforu oraz pomocy w odpowiednim funkcjonowaniu układu odpornościowego,
dzięki witaminie D pomocy w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,   Składniki olej rybi (źródło kwasów Omega-3), menachinon
(menachinon-7, otrzymywany z soi przez fermentację) – witamina K, D-alfa-tokoferol – witamina E, cholekalcyferol – witamina D,
składniki otoczki (żelatyna, woda, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol, barwnik – E 150d).  Zalecana dzienna porcja 1 kapsułka raz
dziennie po posiłku, popijając dużą ilością wody. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie
może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.  Uwaga: w przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych należy przed
zastosowaniem preparatu skonsultować się z lekarzem. Nie stosować innych preparatów z witaminą D lub K. Nie stosować w
przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.  Warunki przechowywania: przechowywać w suchych
pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w sposób niedostępny dla
małych dzieci.  
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.dermoeco.pl
https://www.dermoeco.pl/firmy-marki/olimp-sport/olimp-sport-gold-omega-3-d3-k2-60-kapsulek.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

