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Olimp Gold-Vit mama x30 tabletek
 

Cena: 24,29 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Olimp Laboratories

Postać tabletki

Substancja
czynna

biotyna, cynk, jod, kwas foliowy, kwas
pantotenowy, magnez, mangan, miedź,
niacyna, selen, wapń, witamina A, witamina
B1, witamina B12, witamina B2, witamina B6,
witamina C, witamina D, witamina E, żelazo,
żurawina

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Gold-Vit® mama to starannie opracowana w oparciu o dane naukowe* kompozycja witamin i składników mineralnych, w tym w formie
wysoko przyswajalnych chelatów aminokwasowych Albion®, uzupełniająca zwiększone zapotrzebowanie na mikroskładniki odżywcze
dla kobiet w okresie ciąży i laktacji. Formuła uzupełniona została o ekstrakt żurawiny wielkoowocowej (Vaccinum macrocarpon Ait.) oraz
żelazo Ferrochel® i kwas foliowy w dawce rekomendowanej przez Zespół Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego* * dla
kobiet w ciąży.

* Jarosz M: Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2012.
* * Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie suplementacji witamin i mikroelementów
podczas ciąży. Ginekologia Polska. 2011, 82, 550-553.

Badania naukowe udowodniły, że:

foliany przyczyniają się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży,
żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny oraz podobnie jak foliany odgrywa rolę w procesie podziału
komórek.
Dla bezpieczeństwa Mamy i Dziecka składniki mineralne preparatu Gold-Vit® mama występują w postaci wysoko przyswajalnych
chelatów aminokwasowych Albion®, w tym Ferrochel® – chelatowane żelazo o wysokiej biodostępności i tolerancji potwierdzonej w
badaniach naukowych.

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.

Albion Gold Medallion, Albion®, Ferrochel® są znakami towarowymi firmy Albion Laboratories, Inc
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Składniki

Informacja żywieniowa1 tabletka

Witamina A (RE)200 µg (25%*)

Witamina D20 µg (400%*)

Witamina E (α-TE)12 mg (100%*)

Witamina C85 mg (106%*)

Witamina B11,4 mg (127%*)

Witamina B21,4 mg (100%*)

Niacyna (NE)18 mg (113%*)

Witamina B61,9 mg (136%*)

Kwas foliowy400 µg (200%*)

Witamina B122,6 µg (104%*)

Biotyna50 µg (100%*)

Kwas pantotenowy6 mg (100%*)

Ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon Ait.)10 mg

w tym proantocyjanidyny1 mg

Magnez56,3 mg (15%*)

Wapń120 mg (15%*)

Cynk11 mg (110%*)

Żelazo28 mg (200%*)

Mangan1 mg (50%*)

Miedź1000 µg (100%*)

Jod200 µg (133%*)

Selen60 µg (109%*)

* RWS - referencyjna wartość spożycia.

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
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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.

Zastosowanie

Przeznaczenie: suplement diety przeznaczony dla kobiet w ciąży, a także karmiących piersią oraz kobiet planujących potomstwo.

Dawkowanie

Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka po posiłku głównym popijając dużą ilością wody.

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Warunki przechowywania: przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych
opakowaniach. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
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