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Olimp Vita-Min Plus Senior, 30 kapsułek
 

cena: 24,43 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Olimp Vita-Min Plus Senior to kompleksowa kompozycja witamin i wysoko przyswajalnych,
chelatowanych sk?adników mineralnych Albion® opracowana z my?l? o osobach starszych, u?atwiaj?ca
pokrycie podstawowego zapotrzebowania organizmu na niezb?dne mikrosk?adniki pokarmowe, wzbogacona
dodatkiem luteiny, ekstraktem ?e?-szenia korea?skiego sprzyjaj?cego utrzymaniu witalno?ci i sprawno?ci
fizycznej organizmu oraz kwasu hialuronowego uczestnicz?cego w utrzymaniu dobrej kondycji skóry.

Witaminy z grupy B odgrywaj? wa?n? rol? w funkcjonowaniu uk?adu nerwowego, krwiotwórczego (wit. B6, wit.
B12, kwas foliowy), procesach widzenia (wit. B2), zmniejszenia uczucia zm?czenia i znu?enia (wit. B2, kwas
pantotenowy, wit. B6, kwas foliowy),

Kwas foliowy przyczynia si? do prawid?owego wzrostu tkanek matki w czasie ci??y oraz uczestniczy w
procesach krwiotwórczych.

Witamina D wspomaga prawid?owe wch?anianie i wykorzystanie wapnia, a tak?e utrzymanie prawid?owego
poziomu wapnia we krwi. Podobnie jak wap? pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu mi??ni, a dodatkowo
wspiera prawid?owe funkcjonowanie uk?adu odporno?ciowego.

Witamina A wspomaga prawid?owe funkcjonowanie b?on komórkowych, reguluje wzrost tkanki nab?onkowej i
innych komórek organizmu.

Witamina E pomaga w ochronie komórek, równie? komórek w?troby przed stresem oksydacyjnym.

Magnez sprzyja w?a?ciwej pracy mi??ni, uk?adu nerwowego oraz redukcji uczucia zm?czenia i znu?enia,
uczestniczy w utrzymaniu prawid?owych funkcji psychologicznych, uczestniczy w utrzymaniu zdrowych ko?ci i
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z?bów, bierze udzia? w utrzymaniu równowagi elektrolitowej;

Cynk, podobnie jak mied?, selen czy witamina C pomagaj? w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu
odporno?ciowego.

?elazo jest nieodzownym sk?adnikiem bia?ek hemowych i ?elazowo-siarkowych, które transportuj? tlen we
krwi i w tkance mi??niowej, uczestniczy w utrzymaniu prawid?owego metabolizmu energetycznego, odgrywa
zasadnicz? rol? w tworzeniu hemoglobiny i czerwonych cia?ek krwi, podobnie jak witaminy: C, B6, B12 i kwas
foliowy odpowiada za redukcj? uczucia zm?czenia i znu?enia, wspomaga  funkcjonowanie uk?adu
odporno?ciowego.

Mangan przyczynia si? do utrzymania zdrowych ko?ci oraz pomaga w prawid?owym tworzeniu tkanek
??cznych ( w tym ko?ci i chrz?stek).
Jod jest niezb?dny do produkcji hormonów tarczycy, wspiera funkcjonowanie uk?adu nerwowego,   przyczynia
si? do utrzymania w?a?ciwych funkcji poznawczych oraz prawid?owego metabolizmu energetycznego.

Kwas hialuronowy to sk?adnik strukturalny i funkcjonalny tkanki ??cznej, naturalny biopolimer, substancja
buduj?ca macierz zewn?trzkomórkow? skóry w?a?ciwej, posiadaj?ca w?a?ciwo?ci wi?zania wody.

Luteina jest naturalnym karotenoidem wyst?puj?cym w najwi?kszej koncentracji w plamce ?ó?tej oka, która
dzi?ki swojej budowie umo?liwia tzw. centralne widzenie oraz odpowiada za ostro?? widzenia.

?e?-sze? korea?ski dodaje energii, zwi?ksza mo?liwo?ci intelektualne i fizyczne oraz odporno?? na stres,
opó?nia procesy starzenia si? organizmu, ?agodzi objawy menopauzy i andropauzy, poprawia funkcjonowanie
uk?adu odporno?ciowego, poprawia koncentracj?, koordynacj? oraz czujno?? organizmu, pobudza prac?
serca, obni?a poziom cholesterolu we krwi, powoduje wzrost frakcji HDL cholesterolu (czyli tego "dobrego"
cholesterolu), dzia?a przeciwzakrzepowo oraz obni?a poziom cukru we krwi.

Wskazania
Stosuje si? w celu uzupe?nienia codziennej diety w witaminy i minera?y. Przeznaczony dla osób starszych. 

Dawkowanie
Zalecana porcja: 1 kapsu?ka raz dziennie po posi?ku g?ównym popijaj?c du?? ilo?ci? wody lub inaczej po
konsultacji z lekarzem. 
Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. 

Sk?ad
minera?y (w?glan wapnia, tlenek magnezu,  diglicynian magnezu**, diglicynian wapnia** (Albical™), chlorek
potasu, diglicynian cynku**, diglicynian ?elaza** (Ferrochel®), selenin (IV) sodu, diglicynian manganu**,
diglicynian miedzi**, jodek potasu),  witaminy (mikrokapsu?kowany kwas L-askorbinowy z PureWayC® – wit.
C, octan DL-alfa tokoferylu – wit. E, amid kwasu nikotynowego - niacyna, D-pantotenian wapnia - kwas
pantotenowy, cyjanokobalamina – wit. B12, cholekalcyferol – wit. D, chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6,
ryboflawina – wit. B2,  monoazotan tiaminy – wit. B1, octan retinylu – wit. A, kwas pteroilomonoglutaminowy -
folian, D-biotyna, ekstrakt ?e?-szenia korea?skiego (Panax ginseng L.), luteina, hialuronian sodu, celuloza
mikrokrystaliczna - substancja wype?niaj?ca, stearynian magnezu – substancja przeciwzbrylaj?ca, kapsu?ka
(?elatyna – sk?adnik otoczki, barwnik: E 171).

Informacja ?ywieniowa 1 kapsu?ka %RWS*
Witamina A (RE) 800 µg 100%
Witamina D 10 µg 200%
Witamina E (?-TE) 18 mg 150%
Witamina C (PureWay C®) 100 mg 125%
Witamina B1 1,1 mg 100%
Witamina B2 1,4 mg 100%
Niacyna (NE) 16 mg 100%
Witamina B6 2,8 mg 200%
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Kwas foliowy 200 µg 100%
Witamina B12 5 µg 200%
Biotyna 50 µg 100%
Kwas pantotenowy 6 mg 100 %
Sk?adniki mineralne  
Wap? 140 mg 17,5%
Magnez 75 mg 20%
Potas 40 mg 2%
Cynk 10 mg 100%
?elazo (Ferrochel®) 3 mg 21%
Mangan 1 mg 50%
Mied? 150 µg 15%
Jod 150 µg 100%
Selen 55 µg 100%
Ekstrakt ?e?-szenia korea?skiego Panax ginseng L. 30 mg -
Luteina 2 mg -
Kwas hialuronowy 2 mg -

*RWS - referencyjna warto?? spo?ycia.

Przeciwwskazania
Nie stosowa? Vita-Min Plus Senior w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.
Nie nale?y stosowa? preparatu równocze?nie z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 D?bica
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