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Olimp Vita-Min Plus 30 kapsułek
 

cena: 17,74 pln

Opis słownikowy

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 30 sztuk

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania niedobór minerałów, niedobór witamin

Opis produktu
 

Opis:
Vita-min plus® to kompleksowa kompozycja witamin i wysoko przyswajalnych składników mineralnych w formie chelatów
aminokwasowych Albion®, ułatwiająca pokrycie podstawowego zapotrzebowania organizmu na niezbędne mikroskładniki pokarmowe,
wzbogacona luteiną oraz standaryzowanym ekstraktem zielonej herbaty bogatym w wartościowe polifenole i katechiny – w tym
najaktywniejszy EGCG.

Chelatowanie minerałów to proces wiązania pierwiastków metalicznych przez słabe kwasy organiczne i aminokwasy. Ten niezwykle
istotny proces umożliwia dobre wchłanianie pierwiastków z przewodu pokarmowego oraz ich dystrybucję do przebiegających z ich
udziałem procesów życiowych. W tej formie biopierwiastki pozostają całkowicie bezpieczne w dawkowaniu, nie podrażniają żołądka,
ponadto nie utrudniają wchłaniania innych minerałów.

Minerały z prostych związków nieorganicznych są w znacznie mniej przyswajalne, a wchłaniają się jedynie na tyle, na ile będą zdolne
tworzyć odpowiednie jony – co bardziej uzależnia ich wchłanianie od środowiska oraz daje ryzyko „konkurencji” tzw. antagonizmu (jeden
minerał może utrudniać absorbcję innego).
Uwzględniając te fakty, w preparacie Vita-min plus® zastosowano innowacyjne składniki mineralne już w formie chelatów
aminokwasowych i soli kwasów organicznych, wyprodukowane przez lidera rynku surowców farmaceutycznych – amerykańską firmę
Albion®.

Minerały w postaci chelatów aminokwasowych Albion® są całkowicie hipoalergiczne (nr patentu US 7,838,042), co jest niezwykle istotne
z punktu widzenia bezpieczeństwa przyjmowania preparatu.

Skład: Informacja ?ywieniowa 1 kapsu?ka %RWS

Witamina A 800 µg 100%

Witamina D 5 µg 100%
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Witamina E 12 mg 100%

Witamina C 80 mg 100%

Witamina B1 1,1 mg 100%

Witamina B2 1,4 mg 100%

Niacyna 16 mg 100%

Witamina B6 1,4 mg 100%

Folian 200 µg 100%

Witamina B12 2,5 µg 100%

Biotyna 50 µg 100%

Kwas pantotenowy 6 mg 100%

Ekstrakt zielonej herbaty (98% polifenoli,
55% EGCG)

30 mg -

Luteina 2 mg -
Magnez ** 90 mg 24%
Wap? ** 80 mg 10%

Potas 40 mg 2%
Cynk * 10 mg 100%
?elazo* 1 mg 7%
Mangan * 1 mg 50%

Mied? * 150 µg 15%
Jod 150 µg 100%

Chrom 50 µg 125%
Selen 30 µg 54%

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

* najwyższej jakości, wysoko przyswajalne składniki mineralne (chelaty aminokwasowe minerałów) firmy ALBION®.
 chelaty aminokwasowe minerałów firmy ALBION® w połączeniu z innymi związkami mineralnymi.

Preparat zawiera pełen zestaw minerałów w postaci wysokoprzyswajalnych chelatów mineralnych ALBION®.
Składniki: minerały (węglan wapnia, tlenek magnezu, chlorek potasu, glukonian cynku, diglicynian wapnia (chelat aminokwasowy wapnia
AlbicalTM), 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
– wit.C, octan DL-alfa-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), 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).

Zastosowanie:
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Preparat przeznaczony: dla osób dorosłych, aktywnych fizycznie i umysłowo oraz w starszym wieku dążących do uzupełnienia
codziennej diety w niezbędne składniki pokarmowe, takie jak witaminy i minerały.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na, którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy stosować preparatu równocześnie z innymi
preparatami witaminowo-mineralnymi.

Dawkowanie:
Zalecana porcja dzienna: 1 kapsułka dziennie po posiłku głównym, popijając dużą ilością wody.
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