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Olimp Vita-min Multiple Sport x60 kapsułek
 

Cena: 29,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Olimp Laboratories

Postać kapsułki

Przeznaczenie dla mężczyzn

Substancja
czynna

bioflawonoidy, biotyna, chrom, cynk, jod,
karczoch, kwas foliowy, kwas pantotenowy,
kwasy Omega-3 (ALA), magnez, mangan,
miedź, niacyna, perz, pestki dyni, pokrzywa,
potas, selen, wapń, witamina A, witamina B1,
witamina B12, witamina B2, witamina B6,
witamina C, witamina D, witamina E, zielona
herbata, żelazo

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

OLIMP VITA-MIN multiple SPORT™ NOWA FORMUŁA to kompleksowa, kompozycja witamin (Vita-Plex ®) zawierająca m.in. innowacyjną
witaminę C nowej generacji PureWay-C®, najwyższej jakości chelatowanych minerałów ALBION® oraz naturalnych, wyciągów
roślinnych, przeznaczona na potrzeby aktywnych mężczyzn w różnym wieku. Specjalnie opracowany suplement dostarcza
najważniejsze mikroskładniki korygujące niedobory odżywcze diety a także naturalne substancje bioaktywne regulujące procesy
naprawcze w organizmie, podnoszące kondycję i poziom sił witalnych.

Dlaczego OLIMP VITA-MIN multiple SPORT™ cechuje się tak wysoką przyswajalnością?

Wyjątkowa biodostepność składników preparatu uwarunkowana jest ich jakością oraz obecnością specjalnych, naturalnych wyciągów
roślinnych poprawiających wykorzystanie witamin i minerałów przez organizm. Składniki mineralne występują w formie chelatów
aminokwasowych ALBION®, dzięki czemu są one kilkakrotnie lepiej wchłaniane niż minerały zawarte w tradycyjnych preparatach
dostępnych na rynku. Składniki te wyprodukowane są przez lidera surowców (gr.chelaty mineralne) – amerykańską firmę ALBION.
Poprawę wchłaniania witamin zapewniają dodatkowo związki bioflawonoidowe oraz ekstrakt z pieprzu czarnego Bioperine®, który
podnosi przyswajalność niektórych witamin nawet o 60%.

Dlaczego OLIMP VITA-MIN multiple SPORT™ polecany jest szczególnie mężczyznom?

Obok wysoko przyswajalnych witamin i minerałów, suplement diety zawiera specjalnie wyselekcjonowane wyciągi roślinne
wspomagające prawidłową funkcję męskiego układu moczowo-płciowego oraz pomagają utrzymać układ moczowy w dobrej kondycji i
mogą usprawniać przepływ moczu w kanalikach nerkowych. Efekt działania dodatkowo wspiera ekstrakt z pestek dyni, obfitujący w
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bogactwo różnych substancji biologicznie czynnych oraz wysoką zawartość cynku – minerału niezbędnego w wytwarzaniu i
przemianach męskich hormonów.

Jakie inne korzyści zdrowotne może przynieść suplementacja OLIMP VITA-MIN multiple SPORT™?

Specjalnie dobrana kompozycja witamin, minerałów i starannie wyselekcjonowanych wyciągów roślinnych to także swoista naturalna
tarcza obronna dla serca i układu krążenia. Wyciągi z pokrzywy, bioflawonoidów cytrusowych wspomagają układ krwionośny. Ekstrakt z
pestek dyni, obfitujący w aktywne biologiczne kwasy tłuszczowe, witaminy A, C, E oraz chelaty minerałów: magnez, żelazo cynk może
wspomagać układ moczowy i prawidłowe funkcje prostaty. Natomiast polifenole zielonej herbaty (w tym EGCG) posiadają właściwości
antyoksydacyjne, które wpływają korzystnie na przemianę materii i spalanie tłuszczu.
Pozytywne działanie zaznacza się także w obrębie komórek wątrobowych. Ekstrakt z karczocha zawiera kompleks biologicznie
czynnych związków – m.in. cynaryn korzystnie wpływających na czynność wątroby, która umożliwia właściwe wykorzystanie
składników budulcowych i energetycznych pożywienia, jak i wykazujących działanie wspomagające przy wszystkich przeciążeniach
wątroby spowodowanych złym odżywianiem, lub obecnością czynników toksycznych takich jak alkohol lub leki.

Dawkowanie

Suplement diety zawiera dwa oddzielne opakowania w formie wygodnych do użycia blistrów. W jednym z nich znajdują się witaminy w
kompozycji ze specjalnie skomponowanym i skoncentrowanym kompleksem wyciągów/ekstraktów roślinnych VITA-PLEX® w drugim -
chelatowane o najwyższej przyswajalności minerały CHELA-MIN®. Suplement diety zaleca się przyjmować tylko raz dziennie po jednej
kapsułce z każdego opakowania, po posiłku głównym, popijając dużą ilością wody. Uwaga! Nie przyjmować łącznie z innymi preparatami
witaminowymi. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Nie stosować produktu w okresie
ciąży i karmienia piersią.

Skład:

Witaminy 1 kapsułka *%RWS
Wit. A 1000 µg 125%
Wit. D 10 µg 200%
Wit. E 24 mg 200%
Wit. C (PureWay-C®) 290 mg 362%
Wit. B1 19,4 mg 1763%
Wit. B2 19,6 mg 1400%
Niacyna 31 mg 194%
Wit. B6 18,8 mg 1343%
Folian 400 µg 200%
Wit. B12 23 µg 920%
Biotyna 100 µg 200%
Kwas pantotenowy 12 mg 200%
Bioflawonoidy cytrusowe 40% 100 mg  
Ekstrakt karczocha 5% cynaryn 80 mg  
Ekstrakt z pestek dynii 5:1 60 mg  
Ekstrakt pokrzywy zwyczajnej 60 mg  
Ekstrakt zielonej herbaty 55% EGCG 60 mg  
ALA (kwas alfa liponowy) 10 mg  
Ekstrakt pieprzu czarnego Bioperine® (95%) 1 mg  

*RWS – referencyjna wartość spożycia.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Olimp Laboratories Sp. z o.o.
ul. Nagawczyna 109c
39-200 Dębica
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.apte.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

