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Olimp gold-vit mama x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 27,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Węglan wapnia, witaminy (witC, wit.E, niacyna, beta karoten - wit.A, kwas pantotenowy, biotyna, wit.B12, wit.D, folian, wit.B6, wit.B2,
wit.B12, diglicynian magnezu, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, diglicynian żelaza (II), diglicynian wapnia, substancja
przeciwzbrylająca - tlenek magnezu, diglicynian cynku, substancje glazurujące - alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, krzemian
glinowo-potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu; substancje przeciwzbrylające - dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych; selenian (IV) sodu, diglicynian miedzi, ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon Ait.),
diglicynian manganu, sodek potasu, barwniki - dwutlenek tytanu, tlenek żelaza.
Informacja żywieniowa 1 tabletka RWS
Witamina A (RE) 200 mcg 25 %
Witamina D 20 mcg 400 %
Witamina E (a-TE) 12 mg 100 %
Witamina C 85 mg 106 %
Witamina B1 1,4 mg 127 %
Witamina B2 1,4 mg 100 %
Niacyna (NE) 18 mg 113 %
Witamina B6 1,9 mg 136 %
Kwas foliowy 400 mcg 200 %
Witamina B12 2,6 mcg 104 %
Biotyna 50 mcg 100 %
Kwas pantotenowy 6 mg 100 %
Ekstrakt z owoców żurawiny wieloowocowej (10 %
proantacyjanidyn)

10 mcg *
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Magnez (z chelatu Albion) 56,3 mg 15 %
Wapń (z chelatu Albion i węglanu) 120 mg 15 %
Cynk (z chelatu Albion) 11 mg 110 %
Żelazo (z chelatu Ferrochel) 28 mg 200 %
Mangan (z chelatu Albion) 1 mg 50 %
Miedź (z chelatu Albion) 1000 mcg 100 %
Jod 200 mcg 133 %
Selen 60 mcg 109 %

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
37,8 g.

Charakterystyka
Gold-Vit mama Suplement diety. Kompozycja witamin i składników mineralnych, w tym w formie wysoko przyswajalnych chelatów
Albion®, uzupełniająca zwiększone zapotrzebowanie na mikroskładniki odżywcze dla kobiet w okresie ciąży i laktacji.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Stosowanie
1 tabletka po posiłku popijając dużą ilością wody.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c
39-200 Dębica

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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