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Olimp Vita-min Plus dla kobiet, witaminy i minerały, 30
kapsułek
 

Cena: 19,98 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

OLIMP LABORATORIES

Opis produktu
 

OLIMP VITA-MIN PLUS DLA KOBIET 30 KAPSUŁEK

 

Vita-min Plus dla Kobiet - suplement diety zawierający w swoim składzie witaminy oraz minerały w postaci chelatów wysoko
przyswajalnych. Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki : minerały (węglan wapnia, diglicynian wapnia* (chelat aminokwasowy wapnia ALBICALTM), diglicynian magnezu* (chelat
aminokwasowy magnezu), tlenek magnezu, chlorek potasu, diglicynian cynku* (chelat aminokwasowy cynku), diglicynian manganu*
(chelat aminokwasowy manganu), diglicynian żelaza* (chelat aminokwasowy żelaza Ferrochel®), diglicynian miedzi* (chelat
aminokwasowy miedzi), selenian (IV) sodu, chlorek chromu (III), jodek potasu), witaminy (kwas L-askorbinowy - witamina C, octan
dl-?-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), ekstrakt skrzypu polnego (Equisetum
arvense L.), ekstrakt żeń-szenia Dong Quai (Angelica sinensis L.), ekstrakt izoflawonów sojowych , ekstrakt pieprzu czarnego (Piper
nigrum L.), hialuronian sodu, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna; substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe
kwasów tłuszczowych; kapsułka (składnik otoczki – żelatyna, barwnik: E 171).

Właściwości składników: Miedź i witamina B1 wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Ekstrakt z żeń-szenia Dong Quai wspiera układ odpornościowy, wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia, wpływa na
sprawność umysłu.
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Ekstrakt skrzypu polnego wspomaga wygląd paznokci, włosów oraz skóry, dodatkowo wspomaga prawidłowe funkcjonowanie dróg
moczowych.

Ekstrakt pieprzu czarnego wspiera trawienie, oraz korzystnie wpływa na układ odpornościowy.

Dawkowanie: Dorośli: 1 kapsułka dziennie po posiłku głównym, popijając dużą ilością wody.

Uwaga:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.
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