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OLIMP, Gold-Vit SENIOR, 30 tabletek
 

Cena: 36,30 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabletek

Postać tabletki powlekane

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Gold-Vit® senior to precyzyjnie dobrany specjalnie dla osób starszych zestaw witamin i składników mineralnych, w tym w formie wysoko
przyswajalnych chelatów aminokwasowych Albion®, uzupełniający codzienną dietę w niezbędne mikroskładniki odżywcze. Formuła
została dodatkowo wzmocniona luteiną i sterolami roślinnymi, a także standaryzowanym ekstraktem żeń-szenia koreańskiego,
sprzyjającym utrzymaniu witalności i sprawności fizycznej organizmu*.

Zawarte w preparacie Gold-Vit® senior składniki wielokierunkowo wspomagają funkcjonowanie organizmu, w tym:

witamina D i wapń pomagają w utrzymaniu prawidłowego stanu kości i zębów,
witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia,
cynk, selen czy witamina C, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
magnez* jest ważny dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i pracy mięśni, w tym mięśnia sercowego, a podobnie jak
witamina B6*, poprzez swój udział w redukcji zmęczenia i znużenia organizmu, sprzyja jego witalności,
witaminy B6, B12 i kwas foliowy* są ważne dla prawidłowego metabolizmu homocysteiny oraz uczestniczą w redukcji zmęczenia i
znużenia organizmu,
żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny,
sterole roślinne przyczyniają się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi (korzystne działanie występuje w przypadku
spożywania co najmniej 0,8 g steroli roślinnych dziennie).
żeń-szeń* (Panax ginseng) uczestniczy w utrzymaniu witalności, poprawia koncentrację, koordynację oraz czujność organizmu,
wspomaga czynności układu odpornościowego oraz działa wspomagająco na kondycję seksualną.

Luteina jest naturalnym karotenoidem występującym w plamce żółtej oka, która dzięki swojej budowie umożliwia tzw. centralne
widzenie i odpowiada za ostrość widzenia.

W preparacie zastosowano chelatowane minerały wyprodukowane przez lidera rynku surowców farmaceutycznych – amerykańską
firmę Albion®, które są całkowicie bezpieczne w stosowaniu, nie podrażniają żołądka, a ponadto nie utrudniają wchłaniania innych
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minerałów.

Skład (1 tabletka):
Witamina A (RE)...................................................800 µg (100%*)
Witamina D............................................................10 µg (200%*)
Witamina E (α-TE)...............................................18 mg(150%*)
Witamina C (z PureWay-C®)..........................100 mg (125%*)
Witamina B1..........................................................1,1 mg (100%*)
Witamina B2..........................................................1,4 mg (100%*)
Niacyna (NE)..........................................................16 mg (100%*)
Witamina B6..........................................................2,8 mg (200%*)
Kwas foliowy..........................................................200 µg (100%*)
Witamina B12.......................................................5 µg (200%*)
Biotyna.....................................................................50 µg (100%*)
Kwas pantotenowy..............................................6 mg (100%*)
Ekstrakt żeń-szenia koreańskiego
(Korean Panax ginseng).....................................50 mg
Sterole roślinne.....................................................75 mg
Luteina (z Tagetes erecta L.).............................3 mg
Wapń.........................................................................120 mg (15%*)
Magnez.....................................................................75 mg (20%*)
Cynk...........................................................................10 mg (100%*)
Żelazo.........................................................................7 mg (50%*)
Mangan.....................................................................1 mg (50%*)
Miedź........................................................................500 µg (50%*)
Jod.............................................................................150 µg (100%*)
Selen..........................................................................55 µg (100%*)

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki: węglan wapnia, witaminy (mikrokapsułkowany kwas L-askorbinowy z PureWayC® – wit. C, octan DL-alfa tokoferylu – wit. E,
amid kwasu nikotynowego - niacyna, D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, cyjanokobalamina – wit. B12, cholekalcyferol – wit. D,
chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, ryboflawina – wit. B2, monoazotan tiaminy – wit. B1, octan retinylu – wit. A, kwas
pteroilomonoglutaminowy - folian, D-biotyna - biotyna), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, tlenek magnezu,
diglicynian magnezu, sterole roślinne, diglicynian wapnia, ekstrakt żeń-szenia koreańskiego (Korean Panax ginseng), diglicynian cynku,
substancje glazurujące - alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian
polioksyetylenosorbitolu; diglicynian żelaza (II), substancja wypełniająca – sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancje
przeciwzbrylające – dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; selenian (IV) sodu, diglicynian manganu, diglicynian
miedzi, ekstrakt Tagetes erecta L. (80% luteiny), jodek potasu, barwniki - dwutlenek tytanu, tlenek żelaza.

Zastosowanie:
Przeznaczenie: suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych, w szczególności w średnim wieku i starszych, jako uzupełnienie
codziennej diety w witaminy i składniki mineralne, a także dążących do utrzymania należytej witalności organizmu.

Dawkowanie:
Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka 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: nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Jednoczesne stosowanie z innymi
preparatami witaminowo–mineralnymi i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.
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