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Olimp Vita-Min Plus z luteiną 30 kaps.
 

Cena: 19,55 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Olimp, Vita-min Plus, 30 kapsułek

Kompleksowa kompozycja witamin i składników mineralnych, w tym w formie wysoko przyswajalnych chelatów aminokwasowych
Albion. Magnez, niacyna, ryboflawina, witamina B12, witamina B6, witamina C, kwas foliowy, kwas pantotenowy pomagają zmniejszyć
uczucie zmęczenia i znużenia. Preparat dodatkowo wzbogacony jest luteiną oraz standaryzowanym ekstraktem zielonej herbaty
zawierającym polifenole i katechiny-, w tym najaktywniejszy EGCG.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie po posiłku głównym, popijając dużą ilością wody.

Składniki: minerały: (węglan wapnia, tlenek magnezu, chlorek potasu, glukonian cynku, diglicynian wapnia (chelat aminokwasowy wapnia
Albical), diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu), diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku), diglicynian manganu
(chelat aminokwasowy manganu), selenian (IV) sodu, diglicynian żelaza (II) (chelat aminokwasowy żelaza Ferrochel), glukonian miedzi
(II), diglicynian miedzi (chelat aminokwasowy miedzi), chlorek chromu (III), jodek potasu), witaminy (kwas L-askorbinowy – witamina C,
amid kwasu nikotynowego – niacyna, octan DL-alfa-tokoferylu – witamina E, 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), maltodekstryna, ekstrakt
zielonej herbaty (Camellia sinensis L.), substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; substancja wypełniająca
– celuloza mikrokrystaliczna; luteina (z Tagetes erecta L.), kapsułka (składniki otoczki – żelatyna, barwnik: E171).

1 kapsułka zawiera: witamina A 800mcg (100%)*, witamina D 5mcg (100%)*, witamina E 12mg (100%)*, witamina C 80mg (100%)*,
tiamina (witamina B1) 1,1mg (100%)*, ryboflawina (witamina B2) 1,4mg (100%)*, niacyna 16mg (100%)*, witamina B6 1,4mg (100%)*,
kwas foliowy 200mcg (100%)*, witamina B12 2,5mcg (100%)*, biotyna 50mcg (100%)*, kwas pantotenowy 6mg (100%)*, ekstrakt
zielonej herbaty 30mg, luteina 2mg, magnez 90mg (24%)*, wapń 80mg (10%)*, potas 40mg (2%)*, cynk 10mg (100%)*, żelazo 1mg (7%)*,
mangan 1mg (50%)*, miedź 150mcg (15%)*, jod 150mcg (100%)*, chrom 60mcg (125%)*, selen 30mcg (54%)*.
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*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenia: nie stosować w przypadku nadwrażliwości na, którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy stosować preparatu
równocześnie z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi.
Ważne wskazówki:
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.
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić od wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ilość netto: 30 kapsułek

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