
 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

  

Olimp Vita-min Plus Dla Kobiet x30 kapsułek
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Olimp Laboratories

Postać kapsułki

Substancja
czynna

biotyna, chrom, cynk, izoflawony sojowe, jod,
kwas foliowy, kwas hialuronowy (hialuronian
sodu), kwas pantotenowy, magnez, mangan,
miedź, niacyna, pieprz czarny, potas, selen,
skrzyp, wapń, witamina A, witamina B1,
witamina B12, witamina B2, witamina B6,
witamina C, witamina D, witamina E, żelazo,
żeń-szeń

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

WITALNOŚĆ KAŻDEGO DNIA

Dlaczego VITA-MIN PLUS ™ Dla Kobiet polecany jest szczególnie kobietom?

Produkt zawiera specjalnie dobrany zestaw składników pokarmowych, uwzględniający potrzeby odżywcze organizmu kobiet. W jego
skład wchodzą najważniejsze substancje wpływające na nastrój, samopoczucie, wygląd i zdrowie fizyczne. Obecność witamin grupy B
doskonale wspiera pracę systemu nerwowego, zapobiega stanom depresyjnym i nerwicowym, łagodzi stres i zmienne nastroje.
Witaminy grupy B wspólnie z magnezem, miedzią, wapniem oraz kwasem foliowym mogą łagodzić przykre stany towarzyszące
menopauzie i zespołowi napięcia przedmiesiączkowego, takie jak: drażliwość, senność, bóle głowy, wzdęcia czy bolesność piersi.

W czym tkwi sekret odmładzającego działania suplementu?

VITA-MIN PLUS ™ Dla Kobiet zawiera kompleks antyoksydacyjnych witamin (A, E, C) i minerałów (cynk, miedź, żelazo, selen) które
zwalczają wolne rodniki, mające destrukcyjny wpływ na organizm powodując jego przyspieszone starzenie się. Dodatkowo, obfitujący w
krzemionkę wyciąg skrzypu polnego, czuwa nad utrzymaniem wilgotności tkanki łącznej, zapewniając skórze elastyczność, sprężystość
i zdrowy wygląd.

W jaki sposób suplement wpływa na gospodarkę hormonalną organizmu kobiet?
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Zawarte w preparacie izoflawony sojowe pozytywnie oddziałują na pracę kobiecego układu hormonalnego, wspomagają czynność
układu krwionośnego i ułatwiają mineralizację kości. Kumaryny i terpenoidy z dzięgla chiskiego (Dong Quai) wspomagają transport tlenu
przez czerwone krwinki, mogą poprawiać nastrój, wspomagają układ nerwowy w okresie menopauzy i napięcia przedmisiączkowego.

Czym VITA-MIN PLUS™ Dla Kobiet wyróżnia się na tle podobnych suplementów witaminowo-mineralnych?

Wszystkie składniki mineralne występują w postaci chelatowej- w specjalnym połączeniu z kwasami organicznymi, dzięki czemu
charakteryzują się bardzo wysoką przyswajalnością przez organizm. Nie osłabiają ponadto działania witamin i są bardziej odporne na
obecność konserwantów i wielu innych niekorzystnych związków obecnych w żywności. VITA-MIN PLUS™ dla kobiet to przewaga nad
innymi suplementami, dzięki zdecydowanie lepszej przyswajalności.

Preparat przeznaczony:

do stosowania przez kobiety jako suplement diety ułatwiający pokrycie podstawowego zapotrzebowania organizmu na niezbędne i
ważne mikroskładniki pokarmowe.

Zalecana porcja dzienna:

1 kapsułka raz dziennie po posiłku głównym, popijając dużą ilością wody lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

Skład:

Informacja ?ywieniowa 1 kapsu?ka %RWS
Witamina A (µg RE) 800 µg 100%
Witamina D 5 µg 100%
Witamina E (mg ?-TE) 12 mg 100%
Witamina C 80 mg 100%
Witamina B1 1,1 mg 100%
Witamina B2 1,4 mg 100%
Niacyna (mg NE) 16 mg 100%
Witamina B6 1,4 mg 100%
Kwas foliowy 200 µg 100%
Witamina B12 2,5 µg 100%
Biotyna 50 µg 100%
Kwas pantotenowy 6 mg 100%
Ekstrakt izoflawonów sojowych (40%)
w tym: izoflawony sojowe

10 mg
4 mg

-

Ekstrakt z ?e?szeni Don Quai 50 mg -
Ekstrakt skrzypu polnego
w tym krzemionka

50 mg
3,5 mg

-

Ekstrakt pieprzu czarnego 1 mg -
Kwas hialuronowy 2 mg -
Sk?adniki mineralne 1 kapsu?ka %ZDS
Wap?³ 150 mg 19%
Magnez³ 70 mg 18%
Potas 40 mg 2%
Cynk² 10 mg 100%
?elazo² 1 mg 7%
Mangan² 1mg 50%
Mied?² 150 µg 15%
Jod 150 µg 100%
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Chrom 50 µg 125%
Selen 30 µg 54%

*RWS – referencyjna wartość spożycia.
²najwyższej jakości, wysoko przyswajalne składniki mineralne (chelaty aminokwasowe minerałów) firmy ALBION®
³chelaty aminokwasowe minerałów firmy ALBION® w połączeniu z innymi związkami mineralnymi 

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.
ul. Nagawczyna 109c
39-200 Dębica
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