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Olimp Vita-Min Plus Mama kapsułki 30szt
 

Cena: 19,20 zł

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Opis produktu
 

Postać

Kapsułki

Opakowanie

30 kaps

Skład:

1 kapsułka zawiera Witamina A 180 µg. Witamina D 5 µg. Witamina E 12 mg. Witamina C 80 mg. Witamina B1 1,1 mg. Witamina B2 1,4
mg. Niacyna 16 mg. Witamina B6 1,4 mg. Kwas foliowy 400 µg. Witamina B12 2,5 µg. Biotyna 50 µg. Kwas pantotenowy 6 mg. Minerały
Wapń 100 mg. Magnez 50 mg. Żelazo 14 mg. Cynk 8 mg. Mangan 1 mg. Miedź 1 mg. Jod 200 µg. Ekstrakt z owoców żurawiny
wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon) 10 mg Ekstrakt mięty pieprzowej (Mentha piperita) w tym 4% olejku miętowego 10 mg

Składniki mineralne (diglicynian wapnia (chelat aminokasowy wapnia Albion®, AlbicalTM), diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy
magnezu Albion®), diglicynian żelaza (chelat aminokwasowy żelaza 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-α-tokoferylu - wit.E, amid 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 przeciwzbrylające, ekstrakt z owoców żurawiny wieloowocowej (Vaccinium macrocarpon
Ait.), celuloza mikrokrystaliczna - substancja wypełniająca, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwnik: E 171).

Wskazania

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

https://www.aptekawsieci.pl


 
Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.

Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

 

Dla ciężarnych z anemią, z upośledzeniem wchłaniania żelaza, przy dolegliwościach układu pokarmowego i moczowego, przy
niedoborach witamin i minerałów.

Dawkowanie

Zalecana porcja dzienna: 1 kapsułka dziennie po posiłku głównym, popijając dużą ilością wody lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Nie
należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia wciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia Uwaga: przed zastosowaniem zapoznaj się i
ulotką. Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami witaminowo - mineralnymi należy skonsultować z lekarzem. Warunki
przechowywania: przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwagi

Dla bezpieczeństwa Mamy i Dziecka składniki mineralne preparatu Vita-min plus® Mama są w postaci najwyższej jakości, wysoko
przyswajalnych chelatów aminokwasowych Albion®, w tym chelatowane żelazo - FERROCHEL® - o najwyższej biodostępności i
tolerancji potwierdzonej w wieloletnich badaniach naukowych.
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