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Olimp Vita-Min Plus luteina zielona herbata x 30 kaps.
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Vita-min plus z luteiną i zieloną herbatą to kompleksowa kompozycja witamin i wysoko przyswajalnych składników mineralnych w
formie chelatów aminokwasowych Albion®, ułatwiająca pokrycie podstawowego zapotrzebowania organizmu na niezbędne
mikroskładniki pokarmowe, wzbogacona luteiną oraz standaryzowanym ekstraktem zielonej herbaty bogatym w wartościowe polifenole
i katechiny – w tym najaktywniejszy EGCG.Składniki/Substancje aktywne:1 kapsułka zawiera:Witamina A 800 µg 100%*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 16 mg
100%*Witamina B6 1,4 mg 100%*Folian 200 µg 100%*Witamina B12 2,5 µg 100%*Biotyna 50 µg 100%*Kwas pantotenowy 6 mg 100%*
Ekstrakt zielonej herbaty (98% polifenoli, 55% EGCG) 30 mg Luteina 2 mgMagnez ** 90 mg 24%*Wapń ** 80 mg 10%*Potas 40 mg 2%*
Cynk * 10 mg 100%*Żelazo* 1 mg 7%*Mangan * 1 mg 50%*Miedź * 150 µg 15%*Jod 150 µg 100%*Chrom 50 µg 125%*Selen 30 µg 54%*
*RWS - referencyjna wartość spożycia.* najwyższej jakości, wysoko przyswajalne składniki mineralne (chelaty aminokwasowe
minerałów) firmy ALBION®.** chelaty aminokwasowe minerałów firmy ALBION® w połączeniu z innymi związkami mineralnymi.
Dawkowanie:Zalecana porcja dzienna: 1 kapsułka dziennie po posiłku głównym, popijając dużą ilością wody.Nie należy przekraczać
zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Przeznaczenie:Preparat przeznaczony: dla osób dorosłych, aktywnych fizycznie i umysłowo oraz w starszym wieku dążących do
uzupełnienia codziennej diety w niezbędne składniki pokarmowe, takie jak witaminy i minerały.Warunki przechowywania:Przechowywać
w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych
dzieci.Uwaga! Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Jednoczesne stosowanie z innymi
preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.
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