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Olimp Vita-min Multiple Sport 60kaps
 

Cena: 31,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Olimp, Vita-Min Multiple Sport, 60 kapsułek

Vita-Min Multiple Sport to dwufazowy witaminowo-mineralny suplement diety dla osób dorosłych, w szczególności sportowców.
Kompleksowa kompozycja witamin, substancji o działaniu zbliżonym do witamin Vita-Plex Sport oraz składników mineralnych Chela-Min
Sport ułatwia pokrycie wzmożonego zapotrzebowania na mikroskładniki pokarmowe organizmu obarczonego ciężkim wysiłkiem.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki preparatu.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka Vita-Plex Sport oraz 1 kapsułka Chela-Min Sport 1 raz dziennie po posiłku głównym popijając dużą ilością
wody.

Składniki:

Vita-Plex Sport: witaminy (mikrokapsułkowany kwas L-askorbinowy (PureWay-C) - witamina C, octan DL-alfa-tokoferylu -
witamina E, amid kwasu nikotynowego - niacyna, D-biotyna, octan retinylu - witamina A, D-pantotenian wapnia - kwas
pantotenowy, chlorowodorek pirydoksyny - witamina B6, cholekalcyferol - witamina D, kwas pteroilomonoglutaminowy - folian,
monoazotan tiaminy - witamina B1, ryboflawina - witamina B2, cyjanokobalamina - witamina B12), bioflawonoidy cytrusowe,
ekstrakt karczocha, ekstrakt z pestek dyni, ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej, ekstrakt zielonej herbaty, kwas alfa liponowy,
ekstrakt pieprzu czarnego, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca - sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, kapsułka (składnik otoczki - żelatyna, barwnik: E171),

Chela-Min Sport: diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu), tlenek magnezu, diglycynian wapnia (chelat
aminkwasowy wapnia), chlorek potasu, węglan wapnia, diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku), substancja
wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, diglicynian
manganu (chelat aminokwasowy manganu), selenian (IV) sodu, diglicynian żelaza (chelat aminokwasowy żelaza), diglicynian
miedzi (chelat aminokwasowy miedzi), chlorek chromu (III), jodek potasu, kapsułka (składnik otoczki - żelatyna, barwniki: E132,
E171).

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

https://www.e-panaceum.eu
https://www.e-panaceum.eu/olimp-vita-min-multiple-sport-60kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

1 kapsułka Vita-Plex Sport zawiera: witamina A 1000mcg (125%)*, witamina D 10mcg (200%)*, witamina E 24mg (200%)*, witamina C
290mg (362%)*, witamina B1 19,4mg (1763%)*, witamina B2 19,6mg (1400%)*, niacyna 31mg (194%)*, witamina B6 18,8mg (1343%)*,
folian 400mcg (200%)*, witamina B12 23mcg (920%)*, biotyna 100mcg (200%)*, kwas pantotenowy 12mg (200%)*, bioflawonoidy
cytrusowe 100mg, ekstrakt z karczocha (5% cynaryn) 80mg, ekstrakt z pestek dyni (5:1) 60mg, ekstrakt z pokrzywy zwyczajnej 60mg,
ekstrakt z zielonej herbaty 60mg, ALA (kwas alfa liponowy) 10mg, ekstrakt z pieprzu czarnego 1mg.

1 kapsułka Chela-Min Sport zawiera: magnez 190mg (51%)*, wapń 100mg (12,5%)*, potas 75mg (3,75%)*, cynk 15mg (150%)*, żelazo
3mg (21%)*, mangan 3mg (150%)*, miedź 500mcg (50%)*, jod 150mcg (100%)*, chrom 150mcg (375%)*, selen 75mcg (136%)*.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia
Przeciwwskazania: nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia
piersią. Nie przyjmować łącznie z innymi preparatami witaminowymi.

Ważne wskazówki:
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróznicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent:
Olimp Laboratories Sp. z o.o.
Nagawczyna 109c
39-200 Dębica
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