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Olimp Vita-min Plus dla kobiet 30 kapsułek
 

Cena: 18,88 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

Nagawczyna 109c

39-200 Dębica

 

ILOŚĆ: 30 kapsułek

 

Vita-min plus Dla Kobiet to innowacyjna, kompleksowa kompozycja witamin i wysoko przyswajalnych, chelatowanych składników
mineralnych Albion, ułatwiająca pokrycie zapotrzebowania organizmu kobiety na niezbędne mikroskładniki pokarmowe, wzbogacona
dodatkiem kwasu hialuronowego, izoflawonów sojowych, żeń-szenia Dong Quai i skrzypu polnego.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Preparat przeznaczony: do stosowania przez kobiety jako suplement diety ułatwiający pokrycie podstawowego zapotrzebowania
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organizmu na niezbędne i ważne mikroskładniki pokarmowe

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Zalecana porcja dzienna: 1 kapsułka raz dziennie po posiłku głównym, popijając dużą ilością wody lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

 

Informacja ?ywieniowa 1 kapsu?ka %ZDS

Witamina A (mcg RE) 800 mcgg 100%

Witamina D 5 mcg 100%

Witamina E (mg ?-TE) 12 mg 100%

Witamina C 80 mg 100%

Witamina B1 1,1 mg 100%

Witamina B2 1,4 mg 100%

Niacyna (mg NE) 16 mg 100%

Witamina B6 1,4 mg 100%

Kwas foliowy 200 mcg 100%

Witamina B12 2,5 mcg 100%

Biotyna 50 mcg 100%

Kwas pantotenowy 6 mg 100%

Ekstrakt izoflawonów sojowych
(40%)
w tym: izoflawony sojowe

10 mg
4 mg

-

Ekstrakt z ?e?szeni Don Quai 50 mg -

Ekstrakt skrzypu polnego
w tym krzemionka

50 mg
3,5 mg

-

Ekstrakt pieprzu czarnego /
Bioperine (95%)

1 mg -

Kwas hialuronowy 2 mg -

Sk?adniki mineralne 1 kapsu?ka %ZDS

Wap?***
69% w?glan wapnia
31% chelat aminokwasowy Albion
(Albical)

150 mg 19%
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Magnez***
59% chelat aminokwasowy Albion
41% tlenek magnezu

70 mg 18%

Potas
99,7% chlorek potasu
0,3% jodek potasu

40 mg 2%

Cynk**
chelat aminokwasowy Albion

10 mg 100%

?elazo**
chelat aminokwasowy Albion
(Ferrochel)

1 mg 7%

Mangan**
chelat aminokwasowy Albion

1mg 50%

Mied?*
chelat aminokwasowy Albion

150 mcg 15%

Jod 150 mcg 100%

Chrom 50 mcg 125%

Selen 30 mcg 54%

* Zalecane Dzienne Spo?ycie

** najwy?szej jako?ci, wysoko przyswajalne sk?adniki mineralne (chelaty

aminokwasowe minera?ów) firmy ALBION®

*** chelaty aminokwasowe minera?ów firmy ALBION® w po??czeniu z innymi

zwi?zkami mineralnymi

 

SKŁAD:

Minerały (węglan wapnia, diglicynian wapnia (chelat aminokasowy wapnia Albical), diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy
magnezu), tlenek magnezu, chlorek potasu, diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku), diglicynian manganu (chelat
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aminokwasowy manganu), diglicynian żelaza (chelat aminokwasowy żelaza Ferrochel), diglicynian miedzi (chelat aminokwasowy
miedzi), selenian (IV) sodu, chlorek chromu (III), jodek potasu), witaminy (kwas L-askorbinowy - wit.C, octan DL-α-tokoferylu - wit.E, amid
kwasu nikotynowego - niacyna, D-biotyna, octan retinylu - wit.A, D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, chlorowodorek pirydoksyny -
wit.B6, cholekalcyferol - wit.D, kwas pteroilomonoglutaminowy - foliany, monoazotan tiaminy - wit.B1, ryboflawina -wit.B2,
cyjanokobalamina - wit.B12), ekstrakt skrzypu polnego (Equisetum arvense L), ekstrakt żeń-szenia Dong Quai (Angelica Sinensis),
ekstrakt izoflawonów sojowych, ekstrakt pieprzu czarnego (Piper nigrum L.), hialuronian sodu, celuloza mikrokrystaliczna - substancja
wypełniająca, stearynian magnezu – substancja przeciwzbrylająca, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwnik: E 171). 

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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