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Olimp Żeń-Szeń Vita-Complex x30 kapsułek
 

Cena: 15,49 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Olimp Laboratories

Postać kapsułki

Substancja
czynna

biotyna, kwas foliowy, kwas pantotenowy,
niacyna, pieprz czarny, witamina A, witamina
B1, witamina B12, witamina B2, witamina B6,
witamina C, witamina D, witamina E, żeń-
szeń

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

FORMUŁA ENERGII I WITALNOŚCI

Żeń-szeń vita-complex™ to kompozycja najwyższej jakości ekstraktów z dwóch gatunków żeń-szenia: Korean Panax ginseng i Panax
quinquefolium, standaryzowanych na zawartość ginsenozydów, wzbogacona dodatkowo ekstraktem pieprzu czarnego i kompleksem 12
witamin.

Żeń-szeń - legendarna roślina, spożywana od ponad 4000 lat. Za jego właściwości odpowiada przede wszystkim kompleks substancji
nazwanych ginsenozydami.

Badania naukowe udowodniły, że żeń-szeń:

 działa korzystnie w przypadku uczucia zmęczenia i znużenia
 sprzyja utrzymaniu należytej sprawności fizycznej
 poprawia koncentrację, koordynację oraz czujność organizmu
 wspomaga czynności układu odpornościowego
 dział wspomagająco na kondycję seksualną
 uczestniczy w utrzymaniu witalności organizm

Żeń-szeń vita-comple® wzbogacony jest dodatkowo w kompleks 12 witamin (100% zalecanego dziennego spożycia) oraz ekstrakt
pieprzu czarnego, który ułatwia wchłanianie składników odżywczych, pomaga utrzymać właściwe funkcjonowanie przewodu
pokarmowego oraz zwiększa skuteczność innych ziołowych składników.
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Preparat przeznaczony:

dla osób dążących do utrzymania należytej sprawności fizycznej i umysłowej oraz do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, a
także jako uzupełnienie witamin w diecie. W szczególności polecany osobom w średnim i podeszłym wieku, wykonującym ciężką pracę
fizyczną i umysłową oraz sportowcom.

Zalecana dzienna porcja:

1 kapsułka raz dziennie lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

Skład

Informacja ?ywieniowa 1 kapsu?ka *% RWS
?e?-sze? korea?ski (Korean Panax
ginseng extract)
7% ginsenozydów

200 mg  

?e?-sze? ameryka?ski (Panax
quinquefolius extract)
5% ginsenozydów

250 mg  

Ekstrakt pieprzu czarnego
Bioperine®
w tym: piperyna (95%)

2 mg
1,9 mg

 

Witaminy:
Witamina A (RE) 800 µg 100%
Witamina D 5 µg 100%
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%
Folian 200 µg 100%
Witamina B12 2,5 µg 100%
Biotyna 50 µg 100%
Kwas pantotenowy 6 mg 100%

*RWS – referencyjna wartość spożycia.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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
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