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OLIMP Vita-Min Plus 30 kaps.
 

Cena: 26,02 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Producent/
Dystrybutor

OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Minerały (węglan wapnia*, bisglicynian magnezu* (chelat aminokwasowy magnezu), tlenek magnezu, jabłczan wapnia*, chlorek
potasu, bisglicynian cynku* (chelat aminokwasowy cynku Chelazome), bisglicynian manganu* (chelat aminokwasowy manganu),
bisglicynian żelaza* (chelat aminokwasowy żelaza Ferrochel), bisglicynian miedzi* (chelat aminokwasowy miedzi Chelazome), selenin
sodu, chlorek chromu (III), jodek potasu), witaminy (kwas L-askorbinowy - wit.C, octan dl-?-tokoferylu - wit.E, nikotynamid - 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), ekstrakt zielonej
herbaty (Camellia sinensis L.), luteina, celuloza mikrokrystaliczna - substancja wypełniająca, stearynian magnezu – substancja
przeciwzbrylająca, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwnik: E171). (1 kapsułka) Witamina A 800 µg Witamina D 5 µg Witamina E
10 mg Witamina C 60 mg Witamina B1 1,4 mg Witamina B2 1,6 mg Niacyna 18 mg Witamina B6 2 mg Kwas foliowy 200 µg Witamina
B12 1 µg Biotyna 150 µg Kwas pantotenowy 6 mg Ekstrakt zielonej herbaty (98% polifenoli, 55% EGCG) 30 mg Luteina 2 mg Magnez 90
mg Wapń 80 mg Potas 40 mg Cynk 10 mg Żelazo 1 mg Mangan1 mg Miedź150 µg Jod150 µg Chrom50 µg Selen30 µg.  Wskazania
Preparat przeznaczony dla osób dorosłych aktywnych fizycznie i umysłowo oraz w starszym wieku jako uzupełnienie codziennej diety.  
Dawkowanie 1 kapsułka raz dziennie po posiłku głównym, popijając dużą ilością wody.  Informacje 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.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
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