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OLIMP VITA-MIN PLUS 30 kapsułek
 

Cena: 17,45 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

OLIMP VITA-MIN PLUS® z luteiną i zieloną herbatą  to kompleksowa kompozycja witamin i łatwo przyswajalnych składników
mineralnych w postaci chelatów*, ułatwiająca pokrycie zapotrzebowania organizmu na niezbędne mikroskładniki pokarmowe. Preparat
wzbogacony jest LUTEINĄ, ważną dla prawidłowych czynności narządu wzroku oraz standaryzowanym EKSTRAKTEM ZIELONEJ
HERBATY bogatym w wartościowe polifenole i katechiny – w tym najaktywniejszy EGCG.  

VITA-MIN PLUS®  zdobył prestiżową Nagrodę Zaufania Konsumentów Rynku Farmaceutycznego ZŁOTY OTIS 2008 w kategorii
preparatów witaminowych.

 

Jak niedobory witamin i minerałów odbijają się na naszym zdrowiu?  

Witaminy i minerały to mikroskopijne cząsteczki chemiczne kontrolujące procesy życiowe zachodzące w ustroju człowieka. Organizm
nie potrafi wytwarzać ich samodzielnie, dlatego muszą być dostarczane wraz z pokarmem. Niestety, ze względu na niewłaściwy sposób
odżywiania i nadkonsumpcję wysokoprzetworzonej żywności, dostarczamy coraz mniej tych cennych składników. Dodatkowo ich
zwiększonej utracie z organizmu sprzyjają: stres, napięcie, stosowanie leków, używek oraz nadmierne skażenie środowiska. Ich
niedobory w diecie sprzyjają osłabieniu dyspozycji psychofizycznej, pogorszeniu samopoczucia, stanu zdrowia i niekorzystnym zmianą
w wyglądzie.  

 

Działanie  
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Czy Vita-min plus® może skutecznie korygować niedobory odżywcze w diecie? Preparat zawiera wszystkie najważniejsze witaminy i
składniki mineralne, z których niedoborem może borykać się nasz organizm. Jedna kapsułka Vita-min plus® pokrywa 100% dziennego
zalecanego spożycia na poszczególne witaminy, a także dostarcza wysokie ilości ważnych składników mineralnych w postaci chelatów,
w szczególności cynku, magnezu i jodu. Unikalną cechą suplementu jest zawartość luteiny wspomagającej pracę narządu wzroku oraz
związków aktywnych z zielonej herbaty (Camellia sinensis L.)  zmniejszających działanie wolnych rodników, wykazujących naturalne
działanie antyoksydacyjne i pozytywnie wpływających na układ krążenia.  

 

Czym Vita-min plus® wyróżnia się na tle innych suplementów witaminowo-mineralnych?  

Większość składników mineralnych występuje w postaci chelatowanej* - w specjalnym połączeniu z kwasami organicznymi i
aminokwasami, dzięki czemu charakteryzują się bardzo wysoką przyswajalnością przez organizm. Vita-min plus® to przewaga nad
innymi witaminami dzięki zdecydowanie lepszej przyswajalności składników mineralnych oraz dodatkowi luteiny i naturalnego ekstraktu
zielonej herbaty (Camellia sinensis L.) standaryzowanego na wysoką zawartość polifenoli oraz katechin, w tym najaktywniejszej – EGCG.

 

Badania naukowe udowodniły, że systematyczne dostarczanie właściwych porcji składników pokarmowych, takich jak witaminy i
składniki mineralne niesie dla organizmu człowieka liczne korzyści zdrowotne.  

 

Polifenole zielonej herbaty (w tym EGCG):  

wykazują silne działanie antyoksydacyjne i pomagają chronić organizm wzmacniając jego naturalną odporność przed szkodliwym
działaniem wolnych rodników  

zmniejszają starzenie się komórek spowodowane stresem oksydacyjnym  

pomagają utrzymać zdrowe serce i prawidłowy cholesterol  

Luteina:  

wspomaga prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku,

pomaga zwalczać wolne rodniki w oku.

 

 

Wskazania  

 

OLIMP VITA-MIN PLUS® adresowany jest do codziennej i regularnej suplementacji dla wszystkich ludzi:

w celu uzupełniania niedoborów witaminowo-mineralnych,

odczuwających stany znużenia, apatii oraz pogorszenie kondycji psychofizycznej,  

w przypadkach nieregularnego odżywiania,  

spożywających w nadmiarze leki oraz różnego rodzaju używki (kawa, papierosy, napoje alkoholowe),

po przebytych chorobach i w okresie rekonwalescencji.

*)- Opatentowane, wysoko przyswajalna formy minerałów w postaci chelatów firmy ALBION® Producent minerału i właściciel patentu -
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Albion®

Chelatowanie minerałów to proces wiązania pierwiastków metalicznych przez słabe kwasy organiczne, aminokwasy. Ten niezwykle
istotny proces umożliwia dobre wchłanianie pierwiastków z przewodu pokarmowego oraz ich dystrybucje do przebiegających z ich
udziałem procesów życiowych. W tej formie biopierwiastki pozostają też całkowicie bezpieczne w dawkowaniu, gdyż ewentualny ich
nadmiar w postaci chelatu łatwo opuszcza organizm.  

Minerały z prostych związków nieorganicznych są w zasadzie nieprzyswajalne, a wchłaniają sie jedynie na tyle, na ile będą zdolne
tworzyć chelaty ze składnikami równolegle pobieranego pożywienia.

Uwzględniając te fakty, w preparacie OLIMP VITA-MIN PLUS® zastosowano składniki mineralne w formie chelatów aminokwasowych i
kwasów organicznych wyprodukowane przez lidera rynku surowców chelatów mineralnych - amerykańską firmę ALBION®

 

Warunki przechowywania

Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Dawkowanie

Zalecana porcja dzienna: 1 kapsułka raz 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. Zalecany jest
zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. 

Skład

Minerały (węglan wapnia*, bisglicynian magnezu* (chelat aminokwasowy magnezu), tlenek magnezu, jabłczan wapnia*, chlorek potasu,
bisglicynian cynku* (chelat aminokwasowy cynku Chelazome®), bisglicynian manganu* (chelat aminokwasowy manganu), bisglicynian
żelaza* (chelat aminokwasowy żelaza Ferrochel®), bisglicynian miedzi* (chelat aminokwasowy miedzi Chelazome®), selenin sodu,
chlorek chromu (III), jodek potasu), witaminy (kwas L-askorbinowy - wit.C, octan dl-α-tokoferylu - wit.E, nikotynamid - niacyna, D-biotyna,
octan retinylu - wit.A, D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, chlorowodorek pirydoksyny - wit.B6, cholekalcyferol - wit.D, kwas
pteroilomonoglutaminowy - folian, monoazotan tiaminy - wit.B1, ryboflawina -wit.B2, cyjanokobalamina - wit.B12), ekstrakt zielonej
herbaty (Camellia sinensis L.), luteina,   celuloza mikrokrystaliczna - substancja wypełniająca, stearynian magnezu – substancja
przeciwzbrylająca, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwnik: E171).

Substancje aktywne  

1 kapsułka %ZDS

Witamina A 800 µg 100%

Witamina D 5 µg 100%

Witamina E 10 mg 100%

Witamina C 60 mg 100%

Witamina B1 1,4 mg 100%

Witamina B2 1,6 mg 100%

Niacyna 18 mg 100%

Witamina B6 2 mg 100%

Kwas foliowy 200 µg 100%
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Witamina B12 1 µg 100%

Biotyna 150 µg 100%

Kwas pantotenowy 6 mg 100%

Ekstrakt zielonej herbaty (98% polifenoli, 55% EGCG) 30 mg  -

Luteina 2 mg  -

Magnez **Albion® amino acid chelate 90 mg 30%

Wapń **Albion® mineral 80 mg 10%

Potas 40 mg -

Cynk *Albion® amino acid chelate 10 mg 67%

Żelazo*Albion® amino acid chelate 1 mg 7%

Mangan *Albion® amino acid chelate 1 mg -

Miedź *Albion® amino acid chelate 150 µg -

Jod 150 µg 100%

Chrom 50 µg -

Selen 30 µg -

%ZDS - procent realizacji zalecanego dziennego spożycia przez jedną porcję (1 kapsułkę)

THE ALBION GOLD MEDALION ™ / ZŁOTY MEDAL ALBION jest znakiem należącym do ALBION Laboratories Inc.

* - najwyższej jakości, wysoko przyswajalne składniki mineralne  (chelaty aminokwasowe minerałów, kompleksy aminokwasowo-
mineralne) firmy ALBION®

** - chelaty, kompleksy i sole organiczne minerałów firmy ALBION®  w połączeniu z innymi związkami mineralnymi.
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