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Olimp Gold Żeń-szeń Complex, ginseng 500 mg ekstraktu, 30
tabletek
 

Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

OLIMP LABORATORIES

Opis produktu
 

OLIMP GOLD ŻEŃ-SZEŃ COMPLEX - 30 TABLETEK

AŻ 500 MG EKSTRAKTU Z ŻEŃ-SZENIA W JEDNEJ TABLETCE!

Preparat przeznaczony dla osób dorosłych dążących do utrzymania należytej sprawności fizycznej i umysłowej oraz do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia. Polecany w szczególności osobom w średnim i podeszłym wieku, wykonującym ciężką pracę fizyczną i
umysłową, a także sportowcom.

Gold Żeń-szeń™ complex to kompozycja wysokiej jakości ekstraktów z trzech gatunków żeń-szenia: Korean Panax ginseng Panax
quinquefolius standaryzowanych na zawartość ginsenozydów oraz Eleutherococcus senticosus standaryzowanego na zawartość
eleuterozydów. Preparat zawiera dodatkowo wysoko przyswajalny magnez, a także ekstrakt pieprzu czarnego Bioperine®.

Badania naukowe udowodniły, że żeń-szeń (Panax ginseng):

Działa korzystnie w przypadku uczucia zmęczenia i znużenia.

Sprzyja utrzymaniu należytej sprawności fizycznej.

Poprawia koncentrację, koordynację oraz czujność organizmu.

Wspomaga czynności układu odpornościowego.

Działa wspomagająco na kondycję seksualną.
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Uczestniczy w utrzymaniu witalności organizmu.

Dodatkowo, zawarty w preparacie żeń-szeń syberyjski (Eleutherococcus senticosus):

Działa korzystnie w stanach osłabienia i przemęczenia organizmu, wspomaga jego wzmocnienie,

Przyczynia się do prawidłowego krążenia krwi, co wpływa na prawidłowe funkcjonowanie mózgu,

Wspomaga aktywność umysłową i poznawczą.

Magnez - pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych i w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Ekstrakt pieprzu czarnego - ułatwia wchłanianie składników odżywczych, pomaga utrzymać właściwe funkcjonowanie przewodu
pokarmowego oraz zwiększa skuteczność innych ziołowych składników.

1 tabletka zawiera:

Ekstrakt żeń-szenia koreańskiego (Korean Panax ginseng) 7% ginsenozydów - 200 mg

Ekstrakt żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolius) 5% ginsenozydów - 200 mg

Ekstrakt żeń-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus) 0,8% eleuterozydów - 100 mg

Ekstrakt pieprzu czarnego Bioperine® - 3 mg

w tym:

 Piperyna (95%) - 2,85 mg

Magnez - 56,3 mg (15%*)

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Zalecana dzienna porcja:

1 tabletka w trakcie posiłku. Tabletkę należy popić dużą ilością wody.

Składniki:

Jabłczan magnezu, substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt żeń-szenia koreańskiego (Korean Panax ginseng),
ekstrakt żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolius), ekstrakt żeń-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus), substancja
wypełniająca – sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancje glazurujące - alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy,
talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu; substancje przeciwzbrylające – dwutlenek krzemu, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; ekstrakt pieprzu czarnego Bioperine®, barwniki - dwutlenek tytanu, tlenek żelaza.

Uwagi:

Preparat nie jest wskazany w okresie ciąży i karmienia piersią lub nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.

W przypadku nadciśnienia lub przyjmowania leków w tym także leków bez recepty, m. in.: kwas acetylosalicylowy, stosowanie
preparatu zaleca się skonsultować z lekarzem.

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
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Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

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., Pustynia 84F, 39-200 Dębica.
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