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Olimp Vita-Min Plus Mama, kapsułki, 30 szt.
 

Cena: 31,39 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Olimp Laboratories

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Multiwitamina

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Olimp Vita-Min Plus Mama, kapsułki, 30 szt.

Vita-min plus® Mama to kompozycja witamin i wysoko przyswajalnych, chelatowanych składników mineralnych, opracowana na
podstawie specjalnych zaleceń suplementacji dla kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. Dodatkowo formuła została wzbogacona
naturalnym ekstraktem żurawiny, który wpływa pozytywnie na częste dolegliwości ze strony układu moczowego, towarzyszące ciąży.

Skład Olimp Vita-Min Plus Mama, kapsułki, 30 szt.

sk?adniki mineralne (diglicynian wapnia (chelat aminokasowy wapnia Albion®,

AlbicalTM), diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu Albion®), diglicynian

?elaza (chelat aminokwasowy ?elaza Ferrochel®), diglicynian cynku (chelat

aminokwasowy cynku Albion®), diglicynian miedzi (chelat aminokwasowy miedzi

Albion®), diglicynian manganu (chelat aminokwasowy manganu Albion®), jodek

potasu, witaminy - kwas L-askorbinowy - wit.C, octan dl-?-tokoferylu - wit.E, amid
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kwasu nikotynowego - niacyna, beta karoten - wit.A, D-pantotenian wapnia - kwas

pantotenowy, D-biotyna, cyjanokobalamina - wit.B12, cholekalcyferol - wit.D, kwas

pteroilomonoglutaminowy - foliany, chlorowodorek pirydoksyny - wit.B6, ryboflawina -

wit.B2, monoazotan tiaminy - wit.B1, tlenek magnezu, stearynian magnezu –

substancje przeciwzbrylaj?ce, ekstrakt z owoców ?urawiny wieloowocowej (Vaccinium

macrocarpon Ait.), celuloza mikrokrystaliczna - substancja wype?niaj?ca, kapsu?ka

(?elatyna – sk?adnik otoczki, barwnik: E 171).

Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS*
Witamina A 180 µg 22,5%

Witamina D 5 µg 100%

Witamina E 12 mg 100%

Witamina C 80 mg 100%

Witamina B1 1,1 mg 100%

Witamina B2 1,4 mg 100%

Niacyna (witamina B3) 16 mg 100%

Witamina B6 1,4 mg 100%

Kwas foliowy 400 µg 200%

Witamina B12 2,5 µg 100%

Biotyna 50 µg 100%

Kwas pantotenowy 6 mg 100%

Wap? 100 mg 12,5%

Magnez 50 mg 13%

?elazo 14 mg 100%

Cynk 10 mg 100%

Mangan 1 mg 50%

Mied? 1000 µg 100%

Jod 200 µg 133%

Ekstrakt z owoców

?urawiny

w tym: 10%

10 mg ---

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 

proantocyjanidyn

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Działanie Olimp Vita-Min Plus Mama, kapsułki, 30 szt.

Witamina A wspomaga zachować zdrową skórą, wspiera utrzymać prawidłowe widzenie i prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego.

Witamina D wspiera w utrzymaniu zdrowych kości oraz zębów, wspomaga właściwe funkcjonowanie mięśni oraz układu
odpornościowego.

Witamina E wspomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Witamina C wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, nerwowego oraz chroni komórki przed stresem
oksydacyjnym. Wspiera produkcję kolagenu.

Witamina B1 wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, metabolizmu energetycznego, serca i funkcji psychologicznych.

Witamina B2 i niacyna wpływają na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia, wspomagają zachować zdrową skorę a także
wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz błon śluzowych.

Witamina B6 wspomaga utrzymać właściwy metabolizm białka, glikogenu, homocysteiny, wspomaga w produkcji czerwonych krwinek
oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Kwas foliowy wspomaga prawidłowy wzrost tkanek matki.

Witamina B12 wspomaga prawidłowe funkcjonowanie czerwonych krwinek, wspomaga utrzymać prawidłowy metabolizm energetyczny
oraz wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Biotyna wspomaga zachować zdrowe włosy oraz prawidłowy stan błon śluzowych i zdrową skórę.

Kwas pantotenowy wspiera prawidłową syntezę i metabolizmu hormonów sterydowych, wspomaga utrzymać zdrolność umysłową na
prawidłowym poziomie.

Wapń wspomaga utrzymanie zdrowych kości i zębów, dodatkowo wspomaga wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni,
przekaźnictwa nerwowego i enzymów trawiennych.

Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz wspomaga utrzymać prawidłowe funkcjonowanie układu
nerwowego.

Żelazo wspomaga prawidłowy transport tlenu w organizmie, wspomaga w produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny oraz wspomaga
utrzymać prawidlowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Cynk wspomaga w utrzymaniu zdrowych kości, włosów, paznokci, skóry oraz bierze udział w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.

Mangan wspiera ochronę przed atakiem wolnych rodników.

Miedź wspomaga w odpowiednim transporcie żelaza, wspomaga utrzymanie prawidłowej pigmentacji włosów i skóry.

Jod wspomaga odpowiednią produkcję hormonów tarczycy i jej prawidłowe funkcjonowanie.
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Wskazania Olimp Vita-Min Plus Mama, kapsułki, 30 szt.

preparat przeznaczony dla kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz planujących potomstwo.

Dawkowanie Olimp Vita-Min Plus Mama, kapsułki, 30 szt.

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

Informacje dodatkowe Olimp Vita-Min Plus Mama, kapsułki, 30 szt.

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 jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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