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Olimp Gold-Vit dla kobiet 30 tabl.
 

Cena: 46,04 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent OLIMP LABORATORIES

Opakowanie 30 tabletek

Postać tabletki powlekane

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Informacja żywieniowa 1 tabletka % ZDS* Witamina A (RE) 800 µg 100% Witamina D 10 µg 200% Witamina E (?-TE) 12 mg 100% 
Witamina C 80 mg 100% Witamina B1 1,1 mg 100% Witamina B2 1,4 mg 100% Niacyna (NE) 16 mg 100% Witamina B6 1,4 mg 100% 
Kwas foliowy 200 µg 100% Witamina B12 2,5 µg 100% Biotyna 100 µg 200% Kwas pantotenowy 6 mg 100% Diosmina 100 mg - Ekstrakt
zielonej herbaty (55% EGCG) 40 mg - Ekstrakt izoflawonów sojowych (40%) w tym: izoflawony sojowe 10 mg 4 mg - Kwas hialuronowy 2
mg - Ekstrakt pieprzu czarnego Bioperine® 1 mg - Wapń 120 mg 15% Magnez 56,3 mg 15% Cynk 10 mg 100% Żelazo 3,5 mg 25% 
Mangan 1 mg 50% Miedź 250 µg 25% Jod 150 µg 100% Chrom 50 µg 120% Selen 55 µg 100%  *%ZDS – procent realizacji zalecanego
dziennego spożycia  Składniki: węglan wapnia, witaminy (kwas L-askorbinowy - wit.C, octan DL-alfa-tokoferylu - wit.E, amid kwasu
nikotynowego - niacyna, D-biotyna - biotyna, octan retinylu - wit.A, D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, chlorowodorek
pirydoksyny - wit.B6, cholekalcyferol - wit.D, kwas pteroilomonoglutaminowy - folian, monoazotan tiaminy - wit.B1, ryboflawina - wit.B2,
cyjanokobalamina - wit.B12), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, diosmina, substancje wypełniające – izomalt, sól
sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; substancja przeciwzbrylająca - tlenek magnezu, diglicynian wapnia, diglicynian magnezu,
diglicynian cynku, ekstrakt zielonej herbaty (Camellia sinensis L.), substancje glazurujące - alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk,
krzemian glinowo-potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu; substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu, diglicynian
żelaza (II), selenian (IV) sodu, ekstrakt izoflawonów sojowych, substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
diglicynian manganu, diglicynian miedzi, hialuronian sodu, ekstrakt pieprzu czarnego Bioperine®, chlorek chromu (III), jodek potasu,
barwniki - dwutlenek tytanu, tlenek żelaza.  Wskazania Suplement diety przeznaczony w szczególności dla kobiet dążących do
uzupełnienia codziennej diety w witaminy i minerały.  Działanie Gold-Vit® dla kobiet to kompozycja witamin i składników mineralnych,
głównie w formie wysoko przyswajalnych chelatów aminokwasowych Albion®, ułatwiająca pokrycie podstawowego zapotrzebowania
organizmu kobiet na niezbędne mikroskładniki odżywcze. Formuła uzupełniona została o izoflawony sojowe, ekstrakt zielonej herbaty,
kwas hialuronowy oraz diosminę, a także ekstrakt pieprzu czarnego Bioperine®.  Dawkowanie Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka po
posiłku popijając dużą ilością wody. Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani
zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia. 
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