
suplement diety

WITALNOŚĆ KAŻDEGO DNIA

Opakowanie Cena 

30 kapsułek 24.75 zł  

  OPIS 
WITALNOŚĆ KAŻDEGO DNIA

Vita-min plus® Dla Kobiet to innowacyjna, kompleksowa kompozycja witamin i wysoko
przyswajalnych, chelatowanych składników mineralnych Albion®, ułatwiająca pokrycie
zapotrzebowania organizmu kobiety na niezbędne mikroskładniki pokarmowe, wzbogacona
dodatkiem kwasu hialuronowego, izoflawonów sojowych, żeń-szenia Dong Quai i skrzypu polnego.

W preparacie Vita-min plus® Dla Kobiet zastosowano chelatowane minerały wyprodukowane
przez lidera rynku surowców farmaceutycznych – amerykańską firmę ALBION®, które
pozostają całkowicie bezpieczne w dawkowaniu, nie podrażniają żołądka, a ponadto nie utrudniają
wchłaniania innych minerałów.

Badania naukowe udowodniły, że:

witaminy i minerały wpływają pozytywnie na prawidłowe czynności wielu procesów●

zachodzących w organizmie np. miedź i witamina B1 przyczyniają się do właściwego
funkcjonowania układu nerwowego,
ekstrakt żeń-szenia Dong Quai uczestniczy w utrzymaniu witalności organizmu poprzez●

działanie wzmacniające na układ odpornościowy, poprawę funkcjonowania układu krążenia,
tonizację organizmu, pobudzenie sprawności umysłu, a także zwiększenie adaptacji organizmu w
sytuacjach ekstremalnych i stresujących,
ekstrakt skrzypu polnego wpływa pozytywnie na wygląd paznokci, włosów i skóry oraz wspiera●

prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych,
kwas hialuronowy składnik strukturalny i funkcjonalny tkanki łącznej, naturalny biopolimer,●

niezbędny składnik budujący macierz zewnątrzkomórkową skóry właściwej, posiadający
właściwości wiązania wody.
ekstrakt pieprzu czarnego wspomaga trawienie i wchłanianie składników odżywczych, dzięki●

czemu może zwiększać skuteczność innych ziołowych składników. Dodatkowo posiada właściwości
przeciwutleniające oraz stanowi wsparcie dla układu odpornościowego.

Pamiętaj!
Wybierając preparat mineralny, szukaj na opakowaniu znaczka Albion® Minerals – to

gwarancja najwyższej przyswajalności i biodostępności składników mineralnych.



  SKŁAD 
Informacja żywieniowa 1 kapsułka %ZDS

Witamina A (µg RE) 800 µg 100%

Witamina D 5 µg 100%

Witamina E (mg α-TE) 12 mg 100%

Witamina C 80 mg 100%

Witamina B1 1,1 mg 100%

Witamina B2 1,4 mg 100%

Niacyna (mg NE) 16 mg 100%

Witamina B6 1,4 mg 100%

Kwas foliowy 200 µg 100%

Witamina B12 2,5 µg 100%

Biotyna 50 µg 100%

Kwas pantotenowy 6 mg 100%

Ekstrakt izoflawonów sojowych (40%)
w tym: izoflawony sojowe

10 mg
4 mg

-

Ekstrakt z żeńszeni Don Quai 50 mg -

Ekstrakt skrzypu polnego
w tym krzemionka

50 mg
3,5 mg

-

Ekstrakt pieprzu czarnego / Bioperine (95%) 1 mg -

Kwas hialuronowy 2 mg -

Składniki mineralne 1 kapsułka %ZDS

Wapń*** 150 mg 19%

Magnez*** 70 mg 18%

Potas 40 mg 2%

Cynk** 10 mg 100%

Żelazo** 1 mg 7%

Mangan** 1mg 50%

Miedź* 150 µg 15%

Jod 150 µg 100%

Chrom 50 µg 125%

Selen 30 µg 54%



* ZDS - procent realizacji zalecanego dziennego spożycia.
** najwyższej jakości, wysoko przyswajalne składniki mineralne (chelaty aminokwasowe minerałów)
firmy ALBION®
*** chelaty aminokwasowe minerałów firmy ALBION® w połączeniu z innymi związkami mineralnymi

Składniki: minerały (węglan wapnia, diglicynian wapnia* (chelat aminokwasowy wapnia ALBICALTM),
diglicynian magnezu* (chelat aminokwasowy magnezu), tlenek magnezu, chlorek potasu, diglicynian
cynku* (chelat aminokwasowy cynku), diglicynian manganu* (chelat aminokwasowy manganu),
diglicynian żelaza* (chelat aminokwasowy żelaza Ferrochel®), diglicynian miedzi* (chelat
aminokwasowy miedzi), selenian (IV) sodu, chlorek chromu (III), jodek potasu), witaminy (kwas
L-askorbinowy - wit.C, octan dl-α-tokoferylu - wit.E, amid kwasu nikotynowego - 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 skrzypu polnego (Equisetum arvense L.),
ekstrakt żeń-szenia Dong Quai (Angelica sinensis L.), ekstrakt izoflawonów sojowych, ekstrakt pieprzu
czarnego (Piper nigrum L.), hialuronian sodu, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna;
substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; kapsułka (składnik otoczki –
żelatyna, barwnik: E 171).

  PRZEZNACZENIE 
Preparat przeznaczony: do stosowania przez kobiety jako suplement diety ułatwiający pokrycie
podstawowego zapotrzebowania organizmu na niezbędne i ważne mikroskładniki pokarmowe.

  DAWKOWANIE 
Zalecana porcja dzienna: 1 kapsułka raz 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.


