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OxiPAC Forte, kapsułki, 60 szt.
 

Cena: 82,39 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Aronpharma

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Witamina A, Witamina B1, Witamina B12, 
Witamina B6

Opis produktu
 

Informacje podstawowe OxiPAC Forte, kapsułki, 60 szt.

Suplement diety odpowiedni dla osób aktywnych fizycznie, sportowców oraz narażonych na duży wysiłek fizyczny. Zawiera witaminy z
grupy B, w tym B1, B2, B6 i B12, a także witaminę A. Dodatkowo wzbogacony ekstraktem z owoców aronii, który jest źródłem
naturalnych polifenoli (antocyjanów, flawonoli, garbników).

Skład OxiPAC Forte, kapsułki, 60 szt.

AronVit™ - ekstrakt z owoców aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa) podwójnie standaryzowany na zawartość antocyjanów
(25%) oraz polifenoli (>50%) pozwalający utrzymać optymalny status przeciwutleniaczy w organizmie; witamina A wspomagającą układ
nerwowy i regulującą rozwój komórek; kompleks witamin z grupy B (B1, B2, B6, B12) poprawiających sprawność umysłową, odporność
na stres oraz zmniejszających uczucie zmęczenia.

Działanie OxiPAC Forte, kapsułki, 60 szt.

Zawarty w składzie standaryzowany ekstrakt z owoców aronii promuje prawidłowy przepływ krwi w naczyniach włosowatych, co
pozwala na lepsze zaopatrzenie pracujących mięśni w tlen i składniki odżywcze. Dzięki swoim właściwościom wspiera procesy
regeneracyjne w organizmie.

zmniejsza poziom stresu oksydacyjnego związanego ze wzmożonym zapotrzebowaniem na energię w organizmie
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zmniejsza poziom wolnych rodników powstałych na skutek zwiększonego metabolizmu
wspomaga funkcje układu metabolicznego i nerwowo-mięśniowego:

- zwiększa wydolność mięśni

zmniejsza bóle mięśni
przyspiesza regenerację

- zmniejsza poziom stanu zapalnego w mięśniachwspomaga funkcje układu sercowo-naczyniowego i oddechowego:

- wpływa na obniżenie tętna po wysiłku

- poprawia czynność naczyń (rozszerzenie naczyń)

- poprawia przepływ krwi w naczyniach.

Wskazania OxiPAC Forte, kapsułki, 60 szt.

OxiPAC™ forte produkt stworzony z myślą o obniżaniu stresu oksydacyjnego, który towarzyszy nam codziennie przy okazji różnych
aktywności życiowych. Preparat szczególnie polecany osobom aktywnym fizycznie, dbającym o swoje zdrowie i tym, którzy chcą
spowolnić proces starzenia organizmu.

Dawkowanie OxiPAC Forte, kapsułki, 60 szt.

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia:

zwalczanie stresu oksydacyjnego, spowolnienie procesów starzenia, lepsza odpowiedź na stres - 2 kaps. rano lub 1 kapsułkę 2x
dziennie ⠀

-przyspieszenie regeneracji - 2 kaps. po treningu lub na noc
-lepsza wydolność/więcej energii - 2 kaps. 1h przed treningiem (najlepiej na czczo)
-lepsze osiągi na zawodach - 4 kaps. jednocześnie na 2 godz. przed zawodami

Informacje dodatkowe OxiPAC Forte, kapsułki, 60 szt.

Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników. Kobiety w ciąży I karmiące piersią - wskazana konsultacja z lekarzem
Dla prawidłowego funkcjonowania organizmu należy stosować zbilansowaną dietę i zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być
stosowany jako ich zamiennik. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji. Przechowywać w
temperaturze pokojowej poza zasięgiem małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.
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