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Odpormax, 60 kapsułek
 

cena: 27,58 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Olimp Odpormax w postaci kapsu?ek  Flow Caps, zawiera odpowiednio dobran?
kompozycj? sk?adników w postaci p?ynnej: wysokiej jako?ci olej z w?troby rekina i witaminy A, E, D, a tak?e w
formie innowacyjnych peletek: cynk w postaci wysoko przyswajalnego chelatu aminokwasowego
Albion®(diglicynian cynku) i ekstrakt czosnku standaryzowany na zawarto?? allicyny i alliny.

Wysokiej jako?ci olej z w?troby rekina standaryzowany jest na zawarto?? 20% alkilogliceroli oraz skwalen. S?
to zwi?zki nale??ce do grupy lipidów,  naturalnie wyst?puj?ce w organizmie cz?owieka, w najwy?szych
koncentracjach w szpiku kostnym oraz skórze.

Witamina A wspomaga prawid?owe funkcjonowanie b?on komórkowych, reguluje wzrost tkanki nab?onkowej i
innych komórek organizmu.

Witamina D wspomaga prawid?owe wch?anianie i wykorzystanie wapnia i fosforu, a tak?e utrzymanie
prawid?owego poziomu wapnia we krwi. Pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu mi??ni i dodatkowo wspiera
prawid?owe funkcjonowanie uk?adu odporno?ciowego.

Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym oraz uszkodzeniem komórek,
wywo?ywanym przez wolne rodniki.

Cynk pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu odporno?ciowego, pomaga w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym, przyczynia si? do utrzymania prawid?owego metabolizmu makrosk?adników
od?ywczych, pomaga w utrzymaniu zdrowych ko?ci, pomaga w utrzymaniu prawid?owego widzenia, pomaga
zachowa? zdrowe w?osy, skór? i paznokcie.
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Czosnek  dzi?ki lotnym zwi?zkom siarkowym i olejkom eterycznym zapobiega infekcjom wirusowym uk?adu
oddechowego i je zwalcza; ma w?a?ciwo?ci przeciwzakrzepowe podobne do aspiryny- zmniejsza lepko??
krwi; powoduje rozkurcz naczy? krwiono?nych, co mo?e zapobiec zawa?owi serca i udarowi mózgu;
korzystnie wp?ywa na prac? uk?adu pokarmowego – przy?piesza i nasila wydzielanie ?ó?ci, usprawnia prac?
jelit i tym samym zapobiega powstawaniu wzd??; zwalcza paso?yty uk?adu pokarmowego.

Wskazania
Stosuje si? u doros?ych oraz starszych dzieci w celu uzupe?nienia diety w substancje pozytywnie wp?ywaj?ce
na naturalny system odporno?ciowy, szczególnie w okresie obni?onej odporno?ci (jesienno-zimowym i
przesilenia wiosennego).

Dawkowanie
Zalecana porcja: 2 kapsu?ki. Popi? du?? ilo?ci? p?ynu.
Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. 

Sk?ad
olej z w?troby rekina, sk?adniki peletek - [substancja wype?niaj?ca – celuloza mikrokrystaliczna, diglicynian
cynku (chelat aminokwasowy cynku Albion®), ekstrakt czosnku]; octan DL-alfa tokoferylu – witamina E,
palmitynian retinylu – witamina A,  przeciwutleniacz – mieszanina tokoferoli, cholekalcyferol – witamina D; 
sk?adnik otoczki – ?elatyna.

Informacja ?ywieniowa 2 kapsu?ki
Olej z w?troby rekina, w tym: 1000 mg
Alkiloglicerole 200 mg
Skwalen 20 mg
Ekstrakt czosnku, w tym:
Allicyna
Allina

20 mg
0,4 mg
0,7 mg

Cynk (z chelatu aminokwasowego Albion®) 10 mg (100%**)
Witamina D 5 µg (100%**)
Witamina A 400 µg (50%**)
Witamina E 6 mg (50%**)

*RWS - referencyjna warto?? spo?ycia.

Przeciwwskazania
Nie stosowa? Olimp Odpormax w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.
Kobiety w ci??y i w okresie laktacji decyzj? o stosowaniu powinny skonsultowa? z lekarzem.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 D?bica
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