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OLIMP, Gold-Vit A+E, 30 kapsułek
 

Cena: 26,70 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Gold-Vit A+ETM to suplement diety o doskonale skomponowanym składzie, przeznaczony dla osób dbających o skórę i włosy.

Gold-Vit A+ETM, został wzbogacony olejem z wiesiołka oraz biotyną, w formie innowacyjnych miktopeletek, które gwarantują optymalną
szybkość transportu oraz absorpcję w organizmie.

Gold-Vit A+ETM z olejem z wiesiołka i biotyną, to:

niezwykle wysoka zawartość oleju z wiesiołka,
witamina A, niezbędna w procesie specjalizacji komórek, wspomagająca utrzymanie zdrowej skóry,
witamina E, chroniąca komórki przed stresem oksydacyjnym i uszkodzeniem komórek, powodowanym przez wolne rodniki,
biotyna, pomagająca zachować zdrowe i lśniące włosy,
kapsułki produkowane z wykorzystaniem zaawansowanej i innowacyjnej technologii Flow Caps Liquid Technology® gwarantującej
maksymalnie szybkie wchłanianie i wysoką przyswajalność składników aktywnych.
Łatwa do połknięcia, obła, kapsułka.

Flow Caps Liquid Technology®:

płynna technologia Flow Caps gwarantuje maksymalnie szybkie wchłanianie i wysoką przyswajalność składników aktywnych,
twarda otoczka żelatynowa, z opatentowanym systemem zamknięcia, zapobiegającym utlenianiu się substancji aktywnych,
zapewniająca zachowanie cennych właściwości i najwyższej jakości,
kapsułki Flow Caps posiadają mały i opływowy kształt. Dzięki temu są niezwykle łatwe do połknięcia,
Flow Caps Liquid Technology® to znaczący przełom w technologii ochrony substancji aktywnych, zawartych w kapsułkach.

Skład (1 kapsułka):
Olej z wiesiołka (9% GLA)..............550 mg
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Witamina A (µg RE)......................800 µg (100%*)
Witamina E (mg α-TE)...................12 mg (100%*)
Biotyna.....................................100 µg (200%*)
*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki: olej z wiesiołka (Oenothera biennis L.); składniki peletek – cukier, celuloza mikrokrystaliczna, D-biotyna; olej kukurydziany,
octan DL-alfa-tokoferylu, mieszane tokoferole – witamina E,; palmitynian retinylu – witamina A; składnik otoczki – żelatyna.

Zastosowanie:
Preparat przeznaczony: jako suplement diety dla osób dorosłych, w szczególności kobiet, dbających o zdrowy wygląd skóry oraz
włosów.

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

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.
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