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OrthoLife Sport 300g
 

cena: 195,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent Noblepharma

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Ortholife Sport jest skoncentrowanym źródłem witamin oraz składników mineralnych, mających działanie odżywcze i fizjologiczne.
Ortholife Sport zawiera witaminy, składniki mineralne i pierwiastki śladowe, substancje pochodzenia roślinnego oraz L-karnitynę.

Ortholife Sport wspiera codzienną aktywność fizyczną.

Ortholife Sport to: wspomaganie w trakcie wysiłku, Witaminy z grupy B, magnez, L-karnityna, wspomaganie układu odpornościowego,
Witamina C, E, cynk, D3, substancje pochodzenia roślinnego jak cytrusowe bioflawonoidy, beta-karoten, wspomaganie regeneracji, Kwas
foliowy, witaminy z grupy B, luteina likopen, wapń, magnez, potas, cynk, mangan, sód.

W czasie regularnego wysiłku fizycznego.

Dlaczego Ortholife Sport to najlepszy wybór?

Ortholife Sport zawiera m.in. witaminy, minerały, pierwiastki śladowe, substancje pochodzenia roślinnego w oparciu o założenia
medycyny ortomolekularnej. Skład preparatu oraz wskazówki dotyczące dawkowania zostały maksymalnie dostosowane do potrzeb
osób aktywnych. Zwiększone zapotrzebowanie na witaminy, minerały oraz pierwiastki śladowe występuje nie tylko w czasie regularnego
treningu i bezpośrednio po nim u zawodowych sportowców, ale także w trakcie wysiłku i po jego zakończeniu u osób, które sport traktują
jako dobry sposób na spędzenie wolnego czasu.

Ortholife Sport korzystnie wpływa na układ odpornościowy*, sprawność fizyczną i procesy regeneracyjne organizmu.

Ortholife zawiera 100% czystej L-karnityny, jego skład jest wolny od pro hormonów i nandrolonu.

* Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych

pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

* Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.zdro-vita.pl


 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 
pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni

* Mangan pomaga w prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych

przyczynia się do utrzymania zdrowych kości

* Niacyna pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

* Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi

* Wapń przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi

jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości

* Witamina B6 pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny

pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny
pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek

* Witamina C pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego w trakcie intensywnych ćwiczeń
fizycznych i po nich

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

* Witamina D pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi
* Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Na co należy zwrócić uwagę przy stosowaniu Ortholife Sport?

Ortholife Sport w postaci proszku do rozpuszczenia nie zawiera laktozy i glutenu.
Ortholife Sport nie zawiera stabilizatorów tj. guma arabska, olejów roślinnych tj. palmowego, talku, cyklaminianu sodu,
acesulfamu K,
Ortholife Sport zawiera witaminy, składniki mineralne oraz substancje pochodzenia roślinnego,
zawiera aromaty pochodzenia naturalnego,
osmolarność: 4,6 Osm/l,
nie zawiera nandrolonu.

Składniki: maltodekstryna, potas (cytrynian potasu), magnez (mleczan magnezu), wapń (węglan wapnia), L-karnityna (winian l-
karnityny), witamina C (kwas L-askorbinowy), cynk (diglicynian cynku), sód (chlorek sodu), beta-karoten (1%), naturalny aromat:
pomarańczowy, regulator: kwas cytrynowy, witamina E (octan D-alfa tokoferylu), niacyna (amid kwasu nikotynowego), substancja
słodząca: sukraloza, witamina B5, (D-pantotenian wapnia), bioflawonoidy cytrusowe, witamina B6, (fosforan pirydoksalu), witamina B1
(monoazotan tiaminy), mangan (diglicynian manganu), luteina, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), likopen, witamina D3
(cholekalcyferol).

Dodatkowe informacje:

Smak: Pomarańcza
ilość Porcji: 30
Forma: Proszek

Dystrybutor
Noblepharma
Wawelska 5
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Dodatkowe korzyści: 

ZdroVita.pl gwarantuje ponadto szybką, bezpieczną i darmową dostawę zamówionych preparatów. Zapewniamy także przechowywanie
i transport w kontrolowanych warunkach, gwarantujących zachowanie pełni właściwości.

ZdroVita.pl - Dostarczamy Zdrowie od 2008 roku. Zaufaj sprawdzonej marce.
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