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Olimp Labs Żeń-szeń vita-complex Suplement diety 22,8 g
(30 sztuk)
 

Cena: 19,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Suplement diety w kapsułkach, kompozycja wysokiej jakości standaryzowanych ekstraktów z dwóch gatunków żeń-szenia, wzbogacona
dodatkowo ekstraktem pieprzu czarnego i kompleksem 12 witamin. Ekstrakt żeń-szenia, bogaty w ginsenozydy, uczestniczy w
utrzymaniu witalności i należytej sprawności fizycznej i umysłowej organizmu. Dodatkowo zawarte w produkcie witaminy (ryboflawina,
niacyna, wit. B6, B12, C) przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Przeznaczenie: 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.

Składniki
ekstrakt żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolius), ekstrakt żeń-szenia koreańskiego (Korean Panax ginseng), witaminy (kwas L-
askorbinowy - wit. C, amid kwasu nikotynowego - niacyna, octan DL-alfa-tokoferylu - wit. E, D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy,
ryboflawina - wit. B2, chlorek pirydoksyny - wit. B6, monoazotan tiaminy - wit. B1, octan retinylu - wit. A, kwas pteroilomonoglutaminowy -
kwas foliowy, D-biotyna - biotyna, cholekalcyferol - wit. D, cyjanokobalamina - wit. B12), ekstrakt pieprzu czarnego, substancja
wypełniająca - celuuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kapsułka (składniki
otoczki - żelatyna, barwnik: E 171)

Wartości odżywcze
Informacja żywieniowa 1 kapsułka

Żeń-szeń koreański (Korean Panax) 7% ginsenozydów 200 mg
Żeń-szeń amerykański (Panax quinquefolius) 5% ginsenozydów 250 mg
Ekstrakt pieprzu czarnego 2 mg
Witaminy:
Witamina A 800 µg 100%*
Witamina D 5 µg 100%*
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Informacja żywieniowa 1 kapsułka
Witamina E 12 mg 100%*
Witamina C 80 mg 100%*
Tiamina (wit. B1) 1,1 mg 100%*
Ryboflawina (wit. B2) 1,4 mg 100%*
Niacyna 16 mg 100%*
Witamina B6 1,4 mg 100%*
Kwas foliowy 200 µg 100%*
Witamina B12 2,5 µg 100%*
Biotyna 50 µg 100%*
Kwas pantotenowy 6 mg 100%*
*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Dawkowanie
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka raz dziennie lub inaczej po konsultacji z lekarzem. 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.

Przechowywanie
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, 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
PL
tel. +48 146803200
fax +48 146803265
www.olimp-labs.com
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