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Olimp vita-min plus dla kobiet x 30 kaps
 

Cena: 17,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
minerały (węglan wapnia, diglicynian wapnia* (chelat aminokwasowy wapnia ALBICALTM), diglicynian magnezu* (chelat aminokwasowy
magnezu), tlenek magnezu, chlorek potasu, diglicynian cynku* (chelat aminokwasowy cynku), diglicynian manganu* (chelat
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 - folian, monoazotan tiaminy - wit.B1, ryboflawina -wit.B2,
cyjanokobalamina - wit.B12), ekstrakt skrzypu polnego (Equisetum arvense L.), ekstrakt żeń-szenia Dong Quai (Angelica sinensis L.),
ekstrakt izoflawonów sojowych, ekstrakt pieprzu czarnego (Piper nigrum L.), hialuronian sodu, substancja wypełniająca - celuloza
mikrokrystaliczna; substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; kapsułka (składnik otoczki – żelatyna,
barwnik: E 171).

Zawartość w 1 kapsułce

Witamina A (µg RE) - 800 µg (100% RWS)
Witamina D - 5 µg (100% RWS)
Witamina E (mg ?-TE) - 12 mg (100% RWS)
Witamina C - 80 mg (100% RWS)
Witamina B1 - 1,1 mg (100% RWS)
Witamina B2 - 1,4 mg (100% RWS)
Niacyna (mg NE) - 16 mg (100% RWS)
Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)
Kwas foliowy - 200 µg (100% RWS)
Witamina B12 - 2,5 µg (100% RWS)
Biotyna - 50 µg (100% RWS)
Kwas pantotenowy - 6 mg (100% RWS)
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Ekstrakt izoflawonów sojowych (40%) - 10 mg*
w tym: izoflawony sojowe - 4 mg*

Ekstrakt z żeńszeni Don Quai - 50 mg*
Ekstrakt skrzypu polnego - 50 mg*

w tym krzemionka - 3,5 mg*
Ekstrakt pieprzu czarnego / Bioperine (95%) - 1 mg*
Kwas hialuronowy - 2 mg*
Wapń - 150 mg (19% RWS)
Magnez - 70 mg (18% RWS)
Potas - 40 mg (2% RWS)
Cynk - 10 mg (100% RWS)
Żelazo - 1 mg (7% RWS)
Mangan - 1mg (50% RWS)
Miedź - 150 µg (15% RWS)
Jod - 150 µg (100% RWS)
Chrom - 50 µg (125% RWS)
Selen - 30 µg (54% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 kapsułek: 33,6 g
1 kapsułka: 1120 mg

Charakterystyka

Vita-min plus® Dla Kobiet to 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 polneg
Preparat przeznaczony do stosowania przez kobiety jako suplement diety ułatwiający pokrycie podstawowego zapotrzebowania
organizmu na niezbędne i ważne mikroskładniki pokarmowe.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka raz dziennie po posiłku głównym, popijając dużą ilością wody lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

Przechowywanie
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić od wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Nagawczyna 109c
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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

