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OLIMP VITA-MIN PLUS MAMA 30 kapsułek
 

Cena: 17,95 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

Olimp Vita-min plus Mama to innowacyjna, kompleksowa kompozycja witamin i wysoko przyswajalnych, chelatowanych składników
mineralnych, opracowana na podstawie specjalnych zaleceń suplementacji dla kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. Dodatkowo
formuła została wzbogacona naturalnym ekstraktem żurawiny, który wpływa pozytywnie na częste dolegliwości ze strony układu
moczowego, towarzyszące ciąży.  

 

Działanie

Badania naukowe udowodniły, że:  

zapotrzebowanie na witaminy i minerały wzrasta od I trymestru ciąży i związana jest z dynamiką rozwoju płodu1, 2,  

prawidłowa podaż witamin i minerałów jest jednym z podstawowych elementów prawidłowego przebiegu ciąży, a także wpływa na
poród oraz laktację1,2,  

żurawina wywiera redukujący wpływ na powtarzające się infekcje dróg moczowych w ciąży4.  

Zapotrzebowanie na mikroskładniki pokarmowe w okresie ciąży i karmienia piersią Intensyfikacja procesów życiowych, zachodzących w
organizmie kobiety podczas ciąży i w okresie karmienia piersią, prowadzi do wzrostu zapotrzebowania nie tylko na energię i składniki
pokarmowe, ale także na witaminy i minerały1,2. Suplementacja Vita-min plus® Mama pomaga w uzupełnieniu składników niezbędnych
do prawidłowego przebiegu ciąży, a także porodu i laktacji. Zalety wyróżniające Vita-min plus® Mama spośród innych suplementów
witaminowo-mineralnych Składniki mineralne zawarte w Vita-min plus® Mama występują w postaci wysoko przyswajalnych chelatów
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aminokwasowych, które produkowane są przez lidera rynku farmaceutycznych surowców mineralnych – amerykańską firmę ALBION®.
W tej formie biopierwiastki dobrze wchłaniają się z przewodu pokarmowego, pozostają całkowicie bezpieczne w dawkowaniu, nie
podrażniają żołądka, a ewentualny ich nadmiar w postaci chelatu łatwo opuszcza organizm, ponadto nie utrudniają wchłaniania innych
minerałów5. Warto podkreślić, że prawidłowa struktura chelatów aminokwasowych Albion® została naukowo potwierdzona
opatentowaną metodą FT-IR TRAACS®6. Dowiedz się więcej o TRAACS. Vita-min plus® Mama to także jedyny na rynku preparat
witaminowo-mineralny dla kobiet w ciąży, zawierający Ferrochel® - żelazo w formie chelatu aminokwasowego. Stosowanie preparatów
z żelazem może wywoływać efekty uboczne, takie jak biegunki, zaparcia czy bóle brzucha. Jednakże Ferrochel® to jedna z
najłagodniejszych form żelaza, cechująca się znaczną redukcją występowania działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego,
co zostało potwierdzone w badaniach naukowych7 . Dzięki temu żelazo Ferrochel® jest zdecydowanie lepiej tolerowane w porównaniu z
tradycyjnie stosowanymi preparatami żelaza, co jest szczególnie ważne w okresie ciąży. Dodatkowe korzyści ze stosowania Vita-min
plus® Mama Licznym zmianom zachodzącym w organizmie kobiety podczas ciąży często towarzyszy występowanie dyskomfortu w
postaci zaburzeń funkcjonowania układu moczowego, skłonność do infekcji dróg moczowych.  Efektywna w  niwelowaniu tych
nieprzyjemnych dolegliwości jest żurawina wielkoowocowa zawarta w Vita-min plus® Mama. Żurawina wykazuje działanie
wspomagające pracę układu moczowego oraz wzmacniające naturalną odporność przed infekcjami dróg moczowych.  

 

Przeznaczenie

Preparat przeznaczony dla kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz planujących potomstwo.

 

Przeciwwskazania  

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

 

Uwaga

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.  

 

Dawkowanie  

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 kapsułka dziennie, po posiłku głównym, popijając dużą ilością wody lub inaczej po
konsultacji z lekarzem. 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

Składniki: składniki mineralne - diglicynian wapnia (chelat aminokwasowy wapnia Albion®), diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy
magnezu Albion®), bisglicynian żelaza (chelat aminokwasowy żelaza Albion® Ferrochel®), diglicynian cynku (chelat aminokwasowy
cynku Albion®), diglicynian miedzi (chelat aminokwasowy miedzi Albion®), bisglicynian manganu (chelat aminokwasowy manganu
Albion®), jodek potasu; witaminy – kwas L-askorbinowy - wit. C,  octan D-alfa 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;
ekstrakt żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon), stearynian magnezu – substancja przeciwzbrylająca, celuloza
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mikrokrystaliczna - substancja wypełniająca, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwnik: E171).  

Substancje aktywne  

Informacja żywieniowa  1 kapsułka  %ZDS  

Witamina A    180 µg 22,5%  

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%

Kwas foliowy 400 µg 200%

Witamina B12 2,5 µg 100%

Biotyna 50 µg 100%

Kwas pantotenowy 6 mg 100%

Minerały  

Wapń 100 mg 12,5%

Magnez 50 mg 13%

Żelazo 14 mg 100%

Cynk 10 mg 100%

Mangan 1 mg 50%

Miedź 1 mg 100%

Jod 200 µg 133%

Ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon) 10 mg #

*% ZDS - procent realizacji dziennego zalecanego spożycia  

- nie jest określone dzienne zalecane spożycie.
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