
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

OLIMP VITA-MIN PLUS SENIOR 30 kapsułek
 

Cena: 17,75 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

Vita-min plus® senior zdrowie i witalność seniora każdego dnia, kompleksowa kompozycja witamin i wysoko przyswajalnych,
chelatowanych składników mineralnych Albion® - opracowana z myślą o osobach starszych - ułatwiająca pokrycie podstawowego
zapotrzebowania organizmu na niezbędne mikroskładniki pokarmowe, wzbogacona dodatkiem luteiny, występującej głównie w plamce
żółtej oka, ważnej dla prawidłowych czynności narządu wzroku, ekstraktu żeń-szenia koreańskiego poprawiającego kondycję organizmu
oraz kwasu hialuronowego ważnego dla prawidłowego funkcjonowania stawów. Dlaczego Vita-min plus® senior polecany jest
szczególnie osobom starszym? Wraz z upływem wieku zmienia się zapotrzebowanie na określone składniki odżywcze. Dodatkowo, w
wyniku procesu starzenia, a także na skutek występowania chorób czy przyjmowania leków, następuje zmniejszenie efektywności
wchłaniania i wykorzystania niektórych witamin i minerałów. Może to prowadzić do niedoboru mikroskładników pokarmowych,
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ich zbyt mała podaż w diecie sprzyja osłabieniu dyspozycji psychofizycznej,
pogorszeniu samopoczucia i stanu zdrowia, zwiększa ryzyko schorzeń cywilizacyjnych. Dlatego też należy zadbać o prawidłowe
uzupełnianie tych składników, szczególnie przez osoby starsze.  

 

 

 

Działanie  
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Jakie korzyści daje stosowanie Vita-min plus® senior? Zawarte w preparacie  składniki wielokierunkowo wspomagają funkcjonowanie
organizmu. W skład  Vita-min plus® senior wchodzą m. in.:  

 

witamina D i wapń - niezbędne dla utrzymania prawidłowego stanu kości, Czy wiesz, że witamina D i wapń w ilościach odpowiednio 800
I.U. #℣佐⌡⌀㈀　 딀最 ⌡⍃倣℣ i 1200 mg ze wszystkich źródeł zmniejszają utratę masy kostnej, prowadzącą do złamań kości  u kobiet powyżej 50 roku
życia?  

witaminy B6, B12 i kwas foliowy - ważne dla prawidłowego metabolizmu homocysteiny, Czy wiesz, że homocysteina może być
czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych?  

witaminy E #℣佐⌡⌠Ḁ眀椀琀愀洀椀渀愀 洀漀搀漁嬀挀椠ᴀ⌡⍃倣℣, C i selen - naturalne antyoksydanty #℣佐⌡⌀挀栀爀漀渀椁Ԁ 戀椀愁䈀欀愀Ⰰ 省ᤀ最氀漀眀漀搀愀渀礀 椀 琁䈀甀猀稀挀稀攀 瀀爀稀攀搀 猀琀爀攀猀攀洀
oksydacyjnym#℣䍐⌡⌀Ⰰ 䌀稀礀 眀椀攀猀稀Ⰰ 簀攀 愀渀琀礀漀欀猀礀搀愀渀琀礀 猁Ԁ†Ḁ稀洀椀愀琀愀挀稀愀洀椠ᴀ 眀漀氀渀礀挀栀 爀漀搀渀椀欀眀Ⰰ 欀琀爀攀 洀漀朁Ԁ 戀爀愁܀ 甀搀稀椀愁䈀 眀 瀀爀稀攀搀眀挀稀攀猀渀礀挀栀 瀀爀漀挀攀猀愀挀栀
starzenia się, a także w powstawaniu i rozwoju zaburzeń czynnościowych?

magnez – ważny dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego,  

cynk i witamina C – biorące udział w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,  

żelazo i witaminy z grupy B (B6 i B12)- uczestniczące w procesach krwiotwórczych,  

luteina i witamina A – wpływające na kondycję narządu wzroku, Czy wiesz, że stężenie luteiny występującej głównie w plamce żółtej
oka, maleje w miarę starzenia się człowieka, co zwiększa szkodliwe działanie światła niebieskiego na fotoreceptory?  

żeń-szeń koreański – który wykazuje działanie łagodzące stany wyczerpania nerwowego i fizycznego, przez co zwiększa poziom energii i
witalność,  

kwas hialuronowy – który może odgrywać rolę w prawidłowym funkcjonowaniu stawów oraz krążków międzykręgowych.  

Czym Vita-min plus® senior wyróżnia się na tle innych suplementów witaminowo-mineralnych? Składniki mineralne zawarte w Vita-min
plus® senior występują m. in. w postaci wysoko przyswajalnych chelatów aminokwasowych i soli kwasów organicznych, 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 minerałów.
Warto podkreślić, że prawidłowa struktura chelatów aminokwasowych Albion® została naukowo potwierdzona opatentowaną metodą
FT-IR TRAACS® .  

 

 

 

Uwaga

 

Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami witaminowo – mineralnymi i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.

 

 

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

 

Dawkowanie  

 

1 kapsułka raz dziennie po posiłku głównym popijając dużą ilością wody.  

 

 

 

Skład

 

Informacja żywieniowa 1 kapsułka  %ZDS*  

 

Witaminy  

 

Witamina A 800 µg 100%  

 

Witamina D 10 µg   200%  

 

Witamina E 18 mg 150%  

 

Witamina C 100 mg 125%  

 

Witamina B1 1,1 mg 100%  

 

Witamina B2 1,4 mg 100%  
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Niacyna 16 mg 100%  

 

Witamina B6 2,8 mg 200%  

 

Folian 200 µg 100%  

 

Witamina B12 5 µg 200%  

 

Biotyna 50 µg 100%  

 

Kwas pantotenowy 6 mg 100 %  

 

Składniki mineralne  

 

Wapń 140 mg 17,5%  

 

Magnez 75 mg 20%  

 

Potas 40 mg 2%  

 

Cynk 10 mg 100%  

 

Żelazo 3 mg 21%  
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Mangan 1 mg 50%  

 

Miedź 150 µg 15%  

 

Jod 150 µg 100%  

 

Selen 55 µg 100%  

 

Ekstrakt żeń-szenia koreańskiego (Panax ginsend L.) w tym 7% ginsenozydów 30 mg #  

 

Luteina 2 mg #  

 

Kwas hialuronowy 2 mg #  

 

*% ZDS - procent realizacji zalecanego dziennego spożycia # - nie jest określone dzienne zalecane spożycie  
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