
 
P.U.H. MAJ J. MAJ

Opatowska 10, STASZOW PL
+48 153 070 153

  

OLIMP SPORT Vita-Min One 60 kapsułki
 

Cena: 24,21 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent/
Dystrybutor

OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 3-5 dni roboczych

Opis produktu
 

Pracujesz umysłowo? Lubisz ćwiczyć? Szukasz prostego sposobu na uzupełnienie swojej codziennej diety w wartościowe dla
organizmu witaminy i minerały? Dobrze trafiłeś! Poznaj Olimp Vita-Min One! Nowość w ofercie marki Olimp Sport Nutrition będąca
bogatą kompozycją wysokiej jakości istotnych zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn minerałów i witamin, które dodatkowo wzbogacono
ekstraktem z żeń-szenia amerykańskiego. Na uwagę zasługują precyzyjnie dobrane, solidne porcje poszczególnych składników, ich
wysoka przyswajalność oraz niewielkie, wygodne w użyciu i łatwe w przyjmowaniu kapsułki.  Olimp Vita-Min One to witaminy i minerały
dla każdego, kto dba o zdrowie i ceni sobie jakość stosowanych przez siebie suplementów diety. Preparat stworzony w laboratoriach
firmy farmaceutycznej Olimp Laboratories wyróżnia wysoka jakość występujących w nim składników, ich naukowo potwierdzone
działanie oraz niezbędne analizy fizykochemiczne wykorzystanych surowców, w tym ich badania pod kątem czystości (m.in. dla
potwierdzenia braku obecności niebezpiecznych metali ciężkich), co gwarantuje bezpieczeństwa stosowania produktu opatrzonego logo
Olimp Sport Nutrition.  Wybierając Olimp Vita-Min One masz pewność, że otrzymujesz sprawdzony suplement diety, wyprodukowany
zgodnie ze światowymi standardami, który pomoże uzupełnić codzienne zapotrzebowanie organizmu na kluczowe witaminy i minerały,
wpływające pozytywnie na:  Prawidłową pracę układu nerwowego (wit. C, B6, B12, tiamina, ryboflawina, biotyna, niacyna, magnez, miedź)
Prawidłową pracę układu odpornościowego (wit. A, B6, B12, C, D, kwas foliowy, żelazo, cynk, miedź) zmniejszenie uczucia zmęczenia i
znużenia (wit. C, B6, B12, kwas foliowy, kwas pantotenowy, magnez, żelazo,ryboflawina, niacyna) zachowanie prawidłowego
metabolizmu energetycznego (wit. C, B6, B12, tiamina, ryboflawina, biotyna, niacyna, żelazo, magnez, jod, mangan, wapń) utrzymanie
odpowiedniego widzenia (wit. A, ryboflawina, cynk), utrzymanie zdrowej skóry (niacyna, biotyna, cynk) włosów i paznokci (biotyna, cynk)
prawidłową produkcję czerwonych krwinek, hemoglobiny oraz właściwy transportu tlenu w organizmie (żelazo) odpowiednie wchłanianie
wapnia (wit. D) zachowanie zdrowych kości (wit. D, wapń) prawidłową pracę mięśni (wit. D, magnez) utrzymanie właściwego poziomu
testosteronu we krwi (cynk) Wybierając suplement Olimp Vita-Min One należy pamiętać, aby suplementu nie traktować jako zamiennika
diety, a jedynie jej dodatek. Warto również pamiętać o zdrowym trybie życia.  Składniki: węglan wapnia, tlenek magnezu, kwas L-
askorbinowy – wit. C, substancja wypełniająca – celuloza; octan DL-alfa-tokoferylu – wit. E, glukonian cynku, ekstrakt z korzenia żen-
szenia amerykańskiego (Panax quinquefolius L.), fumaran żelaza (II), amid kwasu nikotynowego – niacyna, cyjanokobalamina – wit. B12,
ryboflawina – wit. B2, octan retinylu – wit. A, cholekalcyferol – wit. D, D-pantotenian wapnia – kwas pantotenowy, selenian (IV) sodu,
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glukonian miedzi (II), monoazotan tiaminy – tiamina (wit. B1), chlorowodorek tiaminy – tiamina (wit. B1), chlorowodorek pirydoksyny –
wit. B6, glukonian manganu, kwas borowy, D-biotyna – biotyna, chlorek chromu (III), kwas pteroilomonoglutaminowy – kwas foliowy,
jodek potasu, substancje przeciwzbrylające – dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; kapsułka (żelatyna, barwnik: E
172).   Zalecana dzienna porcja 2 kapsułki raz dziennie po posiłku głównym, 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.  Uwaga: produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Nie zaleca się stosowania
produktu w okresie ciąży, planowania ciąży i karmienia piersią oraz w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
preparatu. Przed rozpoczęciem stosowania produktu zaleca się konsultacje z lekarzem lub farmaceuta. Nie przyjmować łącznie z innymi
preparatami witaminowymi i mineralnymi zawierającymi takie same składniki, w szczególności witaminę D, cynk, mangan. Przed
zastosowaniem produktu zapoznaj się z ulotka. 
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