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Olimp Vita-min Multiple Sport 60kaps.
 

Cena: 38,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

VITA-MIN MULTIPLE LADY™
  VITA-MIN MULTIPLE LADY™ zaprojektowane zostały w oparciu o naturalny zegar biologiczny ludzkiego organizmu. Dobowa dawka
złożona jest w postaci dwóch oddzielnych tabletek. Zarówno złota tabletka na dzień jak i srebrna tabletka na noc łączy w sobie
niezwykłe bogactwo witamin, minerałów oraz cennych składników roślinnych.

VITA-MIN MULTIPLE LADY™ A.M.

Zaprojektowana została tak aby zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na ważne i niezbędne składniki podczas całego aktywnego dnia.
Kompozycja łączy w sobie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach oraz w wodzie (w tym pełny zestaw witamin z grupy B) a także
składniki mineralne: żelazo (chelat aminokwasowy Albion®), magnez, chrom, selen, mangan (chelat aminokwasowy Albion®), jod,
molibden.
Składniki roślinne także zostały starannie dobrane w oparciu o potrzeby aktywnego organizmu. Mieszanina OXXYNEA® to ekstrakt 22
owoców i warzyw niezwykle bogatych w witaminy i silne antyoksydanty (czarna porzeczka, wiśnia, grejfrut, pomarańcza, borówka,
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morela, jabłko, papaya, ananas, czerwone i białe winogrona, truskawka, zielona herbata, kiełki pszenicy, szparagi, brokuły, czosnek, oliwki,
cebula, kapusta, ogórek, marchew, pomidor), wspierają prawidłowe funkcjonowanie i detoksykację wątroby, wspomagają układ
pokarmowy i proces trawienia (ekstrakt z karczocha z 5% zawartością cynaryny). Ekstrakt korzenia żeńszenia (standaryzowany na 7%
zawartości ginsenozydów) skutecznie podnosi witalność a ekstrakt zielonej herbaty dodatkowo wpływa na optymalizację metabolizmu,
stymuluje lipolizę, neutralizuje wolne rodniki oraz zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu energii podczas aktywnego dnia.

     

       

KIEDY I JAK STOSOWAĆ VITA-MIN MULTIPLE LADY™ A.M.?
•    1 tabletka rano do pierwszego posiłku

VITA-MIN MULTIPLE LADY™ P.M.
Skomponowana została z myślą o pełnej regeneracji, spokojnym śnie i procesach metabolicznych wypoczywającego organizmu.

Tabletka Vita-Min Multiple Lady™ P.M. skomponowana została z myślą o pełnej regeneracji, spokojnym śnie i procesach metabolicznych
wypoczywającego organizmu.
Witaminy zawarte w preparacie na noc mają znaczenie między innymi dla metabolizmu tkanki kostnej (witamina D), tworzenia
prawidłowej struktury kolagenu (witamina C), właściwego funkcjonowania układu nerwowego oraz integracji procesów metabolicznych
(zestaw witamin z grupy B). Składniki mineralne znajdujące się w nocnej dawce produktu to: wapń, krzem, cynk (chelat aminokwasowy
Albion®) oraz miedź (chelat aminokwasowy Albion®).
Vita-Min Multiple Lady™ P.M. zawiera ponadto starannie dobrane składniki roślinne, które: wspomagają metabolizm, tkanki tłuszczowej
(ekstrakt malin standaryzowany na 98% zawartości ketonów malinowych), wspomagają pracę nerek i układu moczowego (ekstrakt z
żurawiny standaryzowany na 10% zawartości proantocyjanów, ekstrakt pokrzywy), przyczyniają się do poprawy profilu lipidowego krwi
(40% ekstrakt izoflawonów sojowych) oraz wpływają korzystnie na stan włosów, skóry i paznokci (ekstrakt pokrzywy i skrzypu polnego).
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KIEDY I JAK STOSOWAĆ VITA-MIN MULTIPLE LADY™ P.M.?
•    1 tabletka wieczorem do ostatniego posiłku

  

DAWKOWANIE

  Zalecana dzienna porcja: 2 tabletki dziennie (podczas posiłku: rano – złota tabletka na dzień i wieczorem – srebrna tabletka na noc)
popić dużą ilością wody.

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

Uwaga: nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży, karmiących piersią lub w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników preparatu. 

  

ZASTOSOWANIE

  Produkt przeznaczony: dla aktywnych kobiet w celu uzupełnienia codziennej diety. 

Złota tabletka na dzień - VITA-MIN MULTIPLE LADY™ A.M.
Składniki: jabłczan magnezu, substancja wypełniąjaca – celuloza mikrokrystaliczna; 9,9% kompleks witaminowy (kwas L-askorbinowy –
wit. C, amid kwasu nikotynowego – niacyna, octan DL-alfa-tokoferylu – wit. E, D-pantotenian wapnia – kwas pantotenowy, ryboflawina –
wit. B2, chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, monoazotan tiaminy – wit. B1, octan retinylu – wit. A, kwas pteroilomonoglutaminowy –
foliany, D biotyna, cholekalcyferol – wit. D, cyjanokobalamina – wit. B12); 9,9% OXXYNEA® (opatentowana mieszanina ekstraktów
owoców i warzyw: czerwonych i białych winogron, zielonej herbaty, marchwi, pomidora, czarnej borówki, brokuł, kapusty, cebuli, czosnku,
kiełków pszenicy, grejpfruta, szparagów, papai, ananasa, truskawki, jabłka, moreli, wiśni, pomarańczy, czarnej porzeczki, oliwek, ogórka),
9,9% ekstrakt żen-szenia, 5,9% ekstrakt karczocha, 4,9% ekstrakt zielonej herbaty, substancje glazurujące – alkohol poliwinylowy (PVA),
glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo – potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu; substancja wypełniająca – sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana; diglicynian żelaza (chelat aminokwasowy żelaza Albion®), diglicynian manganu (chelat
aminokwasowy manganu Albion®), selenian(IV) sodu, substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; chlorek
chromu(III), jodek potasu, molibdenian(VI) sodu, barwniki – dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza. Zawiera pszenice (gluten).

Srebrna tabletka na noc - VITA-MIN MULTIPLE LADY™ P.M.
Składniki: 27,4% kompleks soli mineralnych (Calci-K™, Albion®) (cytrynian wapnia, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, cytrynian
potasu, sole potasowe kwasu ortofosforowego), węglan wapnia, substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna; 7,1% ekstrakt
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skrzypu polnego, 5,7% ekstrakt żurawiny wielkoowocowej, diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku Albion®), mikrokapsułkowany
kwas L-askorbinowy (PureWay-C®) – wit. C, substancje glazurujące – glikol polietylenowy, talk, alkohol poliwinylowy (PVA), krzemian
glinowo-potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu; 2,4% ekstrakt malin, 2,4% ekstrakt pokrzywy, ditlenek krzemu, amid kwasu
nikotynowego – niacyna, substancja wypełniająca – sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; substancja przeciwzbrylająca –
sole magnezowe kwasów tłuszczowych; 0,9% ekstrakt soi, D-pantotenian wapnia – kwas pantotenowy, cyjanokobalamina – wit. B12,
diglicynian miedzi (chelat aminokwasowy miedzi Albion®), chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, ryboflawina – wit. B2, cholekalcyferol –
wit. D, chlorowodorek tiaminy – wit. B1, kwas pteroilomonoglutaminowy – foliany, D-biotyna, barwniki – dwutlenek tytanu, tlenki i
wodorotlenki żelaza.
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