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OLIMP, Vita-Min Plus Senior, 30 kapsułek
 

Cena: 21,85 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Vita-min plus® senior to suplement diety witaminowo - mineralny wzbogacony dodatkiem luteiny, kwasu hialuronowego i ekstraktu żeń-
szenia koreańskiego.

Kompleksowa kompozycja witamin i wysoko przyswajalnych, chelatowanych składników mineralnych Albion® opracowana z myślą o
osobach starszych, ułatwiająca pokrycie podstawowego zapotrzebowania organizmu na niezbędne mikroskładniki pokarmowe,
wzbogacona dodatkiem luteiny, ekstraktem żeń-szenia koreańskiego sprzyjającego utrzymaniu witalności i sprawności fizycznej
organizmu oraz kwasu hialuronowego uczestniczącego w utrzymaniu dobrej kondycji skóry.

Skład (1 kapsułka):
Witamina A (RE)..............................................................................................800 µg (100%*)
Witamina D...................................................................................................10 µg (200%*)
Witamina E (α-TE)............................................................................................18 mg (150%*)
Witamina C (PureWay C®)......................................................................................100 mg (125%*)
Witamina B1..................................................................................................1,1 mg (100%*)
Witamina B2..................................................................................................1,4 mg (100%*)
Niacyna (NE).................................................................................................16 mg (100%*)
Witamina B6..................................................................................................2,8 mg (200%*)
Kwas foliowy.................................................................................................200 µg (100%*)
Witamina B12.................................................................................................5 µg (200%*)
Biotyna......................................................................................................50 µg (100%*)
Kwas pantotenowy.............................................................................................6 mg (100%*)
Składniki mineralne
Wapń.........................................................................................................140 mg (17,5%*)
Magnez.......................................................................................................75 mg (20%*)
Potas........................................................................................................40 mg (2%*)
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Cynk.........................................................................................................10 mg (100%*)
Żelazo (Ferrochel®).........................................................................3 mg (21%*)
Mangan.................................................................................................1 mg (50%*)
Miedź.....................................................................................................150 µg (15%*)
Jod..........................................................................................................150 µg (100%*)
Selen.......................................................................................................55 µg (100%*)
Ekstrakt żeń-szenia koreańskiego Panax ginseng L............30 mg
Luteina...................................................................................................2 mg
Kwas hialuronowy.............................................................................2 mg

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki: minerały (węglan wapnia, tlenek magnezu, diglicynian magnezu, diglicynian wapnia (Albical™), chlorek potasu, diglicynian
cynku, diglicynian żelaza (Ferrochel®), selenin (IV) sodu, diglicynian manganu, diglicynian miedzi, jodek potasu), witaminy
(mikrokapsułkowany kwas L-askorbinowy z PureWayC® – wit. C, octan DL-alfa tokoferylu – wit. E, amid kwasu nikotynowego - niacyna,
D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, cyjanokobalamina – wit. B12, cholekalcyferol – wit. D, chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6,
ryboflawina – wit. B2, monoazotan tiaminy – wit. B1, octan retinylu – wit. A, kwas pteroilomonoglutaminowy - folian, D-biotyna, ekstrakt
żeń-szenia koreańskiego (Panax ginseng L.), luteina, hialuronian sodu, celuloza mikrokrystaliczna - substancja wypełniająca, stearynian
magnezu – substancja przeciwzbrylająca, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwnik: E 171).

Zastosowanie:
Preparat przeznaczony: dla osób w starszym wieku jako uzupełnienie codziennej diety w witaminy i składniki mineralne.

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

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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