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Olimp Vita-Min Multiple Sport x 60 kaps
 

Cena: 34,33 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Olimp Vita-Min Multiple Sport w postaci dwóch rodzajów kapsułek o odmiennym składzie to produkt z witaminami i
minerałami wspomagającymi witalność, metabolizm energetyczny oraz zdolności wysiłkowe. Na co jest Olimp Vita-Min Multiple Sport?
Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie zbilansowanej diety w składniki, na które organizm ma zwiększone
zapotrzebowanie po wzmożonym wysiłku fizycznym. Produkt ten będzie pomocny dla osób aktywnych fizycznie – jest szczególnie
polecany sportowcom wyczynowym. Suplement uzupełnia dietę między innymi w magnez, żelazo, potas, wapń, cynk, wit. A, D, E, C i wit.
z grupy B, a poza tym w składniki aktywne ekstraktów roślinnych.

W opakowaniu znajduje się 60 kapsułek Olimp Vita-Min Multiple Sport, na co składa się 30 kapsułek VITA-PLEX SPORT® multi-vitamin
complex oraz 30 kapsułek CHela-Min® chelated minerals complex.

Skład 1 kapsułki VITA-PLEX SPORT® multi-vitamin complex przedstawia się następująco: 1000 µg (125% RWS) wit. A, 10 µg (200%
RWS) wit. D, 24 mg (200% RWS) wit. E, 290 mg (363% RWS) wit. C (PureWay-C®), 19,4 mg (1764% RWS) wit. B1, 19,6 mg (1400% RWS)
wit. B2, 31 mg (194% RWS) niacyny, 18,8 mg (1343% RWS) wit. B6, 400 µg (200% RWS) folianu, 23 µg (920% RWS) wit. B12, 100 µg
(200% RWS) biotyny, 12 mg (200% RWS) kwasu pantotenowego, 100 mg bioflawonoidów cytrusowych 40%, 80 mg ekstraktu z
karczocha 5% cynarynu, 60 mg ekstraktu z pestek dyni 5:1, 60 mg ekstraktu z pokrzywy zwyczajnej, 60 mg ekstraktu z zielonej herbaty
55% EGCG, 10 mg ALA (kwas alfa liponowy), 1 mg ekstraktu z pieprzu czarnego Bioperine® (95%) oraz składniki pomocnicze.

Skład 1 kapsułki CHela-Min® chelated minerals complex przedstawia się natomiast następująco: 190 mg (51% RWS) magnezu, 100 mg
(12,5% RWS) wapnia, 75 mg (3,75% RWS) potasu, 15 mg (150% RWS) cynku, 3 mg (21% RWS) żelaza, 3 mg (150% RWS) manganu, 500
µg (50% RWS) miedzi, 150 µg (100% RWS) jodu, 150 µg (375% RWS) chromu, 75 µg (136% RWS) selenu oraz składniki pomocnicze.

Rekomendowane przez producenta dawkowanie Olimp Vita-Min Multiple Sport to 1 kapsułka VITA–PLEX Sport® oraz 1 kapsułka
CHELA-MIN Sport® dziennie. Nie należy przekraczać wskazanej dawki. Olimp Vita-Min Multiple Sport ma także pewne
przeciwwskazania do stosowania, więc nie każdy pacjent powinien z niego korzystać. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na
składniki czynne lub pomocnicze suplementu diety. Produkt nie powinien być też stosowany przez pacjentki, które spodziewają się
dziecka lub karmią piersią. Nie jest też wskazany do stosowania łącznego wraz z innymi suplementami diety na bazie witamin.
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Suplementu diety Olimp Vita-Min Multiple Sport nie należy traktować jako substytutu zbilansowanych posiłków czy też zdrowego trybu
życia. Nie powinien być on też stosowany w dawkach większych od rekomendowanych. Należy zadbać o prawidłowy sposób
przechowywania suplementu diety. Ważne, aby zabezpieczyć go tak, aby nie był widoczny i dostępny dla najmłodszych. Produkt
najlepiej przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, zabezpieczając go przed działaniem wilgoci.

Składniki
VITA-PLEX SPORT® multi-vitamin complex

witaminy (mikrokapsułkowany kwas L-askorbinowy (PureWay-C®) - wit.C, octan DL-α-tokoferylu - wit.E, nikotynamid - niacyna, D-biotyna,
octan retinylu - wit.A, D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, chlorowodorek pirydoksyny - wit.B6, cholekalcyferol - wit.D, kwas
pteroilomonoglutaminowy - folian, monoazotan tiaminy - wit.B1, ryboflawina -wit.B2, cyjanokobalamina - wit.B12), bioflawonoidy
cytrusowe, ekstrakt karczocha (Cynara scolymus L.), ekstrakt z pestek dyni (Cucurbita pepo L.), ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej
(Urtica dioica L.), ekstrakt zielonej herbaty (Camellia sinensis L. ), kwas alfa liponowy, ekstrakt pieprzu czarnego (Piper nigrum L.),
substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna , substancja przeciwzbrylająca - stearynian magnezu , kapsułka (składnik otoczki -
żelatyna , barwniki: E171).

CHela-Min® chelated minerals complex

diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu), tlenek magnezu, diglicynian wapnia (chelat aminokwasowy wapnia), chlorek
potasu, węglan wapnia, diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku), celuloza mikrokrystaliczna - substancja wypełniająca,
stearynian magnezu – substancja przeciwzbrylająca, diglicynian manganu (chelat aminokwasowy manganu), selenian (IV) sodu,
diglicynian żelaza (chelat aminokwasowy żelaza), diglicynian miedzi (chelat aminokwasowy miedzi), chlorek chromu (III), jodek potasu,
kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwniki: E 132, E 171).

Zawartość w 1 kapsułce

VITA-PLEX SPORT® multi-vitamin complex
Wit. A - 1000 µg 125% RWS
Wit. D - 10 µg 200% RWS
Wit. E - 24 mg 200% RWS
Wit. C (PureWay-C®) - 290 mg 363% RWS
Wit. B1 - 19,4 mg 1764% RWS
Wit. B2 - 19,6 mg 1400% RWS
Niacyna - 31 mg 194% RWS
Wit. B6 - 18,8 mg 1343% RWS
Folian - 400 µg 200% RWS
Wit. B12 - 23 µg 920% RWS
Biotyna - 100 µg 200% RWS
Kwas pantotenowy - 12 mg 200% RWS
Bioflawonoidy cytrusowe 40% - 100 mg*
Ekstrakt karczocha 5% cynaryn - 80 mg*
Ekstrakt z pestek dynii 5:1 - 60 mg*
Ekstrakt pokrzywy zwyczajnej - 60 mg*
Ekstrakt zielonej herbaty 55% EGCG - 60 mg*
ALA (kwas alfa liponowy) - 10 mg*
Ekstrakt pieprzu czarnego Bioperine® (95%) - 1 mg*

CHela-Min® chelated minerals complex

Magnez - 190 mg 51% RWS
Wapń - 100 mg 12,5% RWS
Potas - 75 mg 3,75% RWS
Cynk - 15 mg 150% RWS
Żelazo - 3 mg 21% RWS
Mangan - 3 mg 150% RWS
Miedź - 500 µg 50% RWS
Jod - 150 µg 100% RWS
Chrom - 150 µg 375% RWS
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Selen - 75 µg 136% RWS

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
VITA-PLEX SPORT® multi-vitamin complex
Masa netto 30 kapsułek: 34,95g
Masa netto 1 kapsułki: 1165 mg
CHela-Min® chelated minerals complex
Masa netto 30 kapsułek: 45,9 g
Masa netto 1 kapsułki: 1530 mg

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu niedostępnym 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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