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Olimp Gold-Vit Mama, zestaw witamin i minerałów, 30
tabletek
 

Cena: 28,98 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

OLIMP LABORATORIES

Opis produktu
 

OLIMP GOLD-VIT MAMA - 30 tabletek powlekanych
Olimp Gold-vit mama - suplement diety zawierający kompozycję witamin i składników mineralnych. Produkt przeznaczony dla osób
dorosłych.

Składniki:

węglan wapnia, witaminy (kwas L-askorbinowy – wit.C, octan DL-alfa-tokoferylu – wit.E, amid kwasu nikotynowego – niacyna, beta
karoten – wit.A, D-pantotenian wapnia – kwas pantotenowy, D-biotyna – biotyna, cyjanokobalamina – wit.B12, cholekalcyferol – wit.D,
kwas pteroilomonoglutaminowy – foliany, chlorowodorek pirydoksyny – wit.B6, ryboflawina – wit.B2, monoazotan tiaminy – wit.B1),
diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu Albion®), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, diglicynian
żelaza (II) (chelat aminokwasowy żelaza Albion® Ferrochel®), diglicynian wapnia (chelat aminokwasowy wapnia Albion®), substancja
przeciwzbrylająca – tlenek magnezu, diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku Albion®), substancje glazurujące – alkohol
poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu; substancje
przeciwzbrylające – dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; selenian (IV) sodu, diglicynian miedzi (chelat
aminokwasowy miedzi Albion®), ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon Ait.), diglicynian manganu
(chelat aminokwasowy manganu Albion®), jodek potasu, barwniki – dwutlenek tytanu, tlenek żelaza.

Składniki: 1 tabletka, % RWS*:

Witamina A (RE) - 200 µg, 25%

Witamina D - 20 µg, 400%

Witamina E (?-TE) - 12 mg, 100%

Witamina C - 85 mg, 106%
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Witamina B1 - 1,4 mg, 127%

Witamina B2 - 1,4 mg, 100%

Niacyna (NE) -18 mg, 113%

Witamina B6 - 1,9 mg, 136%

Kwas foliowy - 400 µg, 200%

Witamina B12 - 2,6 µg, 104%

Biotyna - 50 µg, 100%

Kwas pantotenowy - 6 mg, 100%

Ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon Ait.) w tym proantocyjanidyny - 10 mg, 1 mg

---

Magnez - 56,3 mg, 15%

Wapń - 120 mg, 15%

Cynk - 11 mg, 110%

Żelazo - 28 mg, 200%

Mangan - 1 mg, 50%

Miedź - 1000 µg, 100%

Jod - 200 µg, 133%

Selen - 60 µg, 109%

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Właściwości składników:

Żelazo wspomaga prawidłową produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny.

Foliany wspomagają wzrost tkanek matczynych w czasie ciąży.

Zalecane dzienne spożycie:

Dorośli: 1 tabletka po posiłku głównym, popijając dużą ilością wody.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent: OLIMP LABORATORIES, Nagawczyna 109 c, Dębica.
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