
Bioland Vitamine şi Minerale 

Comprimate filmate 

Supliment alimentar 

 

Ingrediente 
Un comprimat filmat conţine: 200 mg calciu (carbonat de calciu min. 94% granulat cu amidon din porumb, 

hidrogen fosfat de calciu anhidru, pantotenat de calciu); 100 mg magneziu (oxid de magneziu); 100 mg acid 

alfa lipoic; 80 mg potasiu (clorură de potasiu, iodură de potasiu 1% pe suport de maltodextrină); dezagregant 

(croscarmeloză sodică); 72 mg clorură (clorură de potasiu, clorură de crom 1% pe suport de maltodextrină); 

60 mg vitamina C (acid ascorbic); 48 mg fosfor (hidrogen fosfat de calciu anhidru); agent de încărcare 

(celuloză microcristalină 101); strat de filmare (alcool polivinilic, talc, macrogol, polisorbat 80, oxid roşu de 

fier, carmoizină lac de aluminiu); antiaglomeranţi (dioxid de siliciu coloidal, stearat de magneziu); 25 mg 

lecitină din soia; 20 mg lactoferină; 16 mg vitamina B3 (niacină); 10 mg (15 UI) vitamina E (acetat de alfa-

tocoferil 50% – amidon din porumb); 10 mg zinc (oxid de zinc); 8 mg fier (fumarat feros); 6 mg acid 

pantotenic; 1,8 mg mangan (sulfat monohidrat de mangan); 1,4 mg vitamina B2 (riboflavină); 1,4 mg 

vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină); 1,1 mg vitamina B1 (mononitrat de tiamină); 0,9 mg cupru (sulfat 

monohidrat de cupru); 800 mcg (2666,4 UI) vitamina A (acetat de retinol – gumă arabică, sucroză, DL-alfa-

tocoferol, fosfat tricalcic); 0,3 mg licopen (licopen 5% pe suport din gelatină de peşte, sucroză, amidon din 

porumb, ascorbil palmitat, DL-alfa-tocoferol); 0,28 mg luteină (luteină 5% din Tagetes sp. conţinând: 

sucroză, amidon din tapioca, luteină, zeaxantină); 200 mcg acid folic (acid folic 10% pe suport de glucoză); 

150 mcg iod (iodură de potasiu 1% pe suport de maltodextrină); 45 mcg molibden (molibdat de sodiu 1% pe 

suport de maltodextrină); 30 mcg D-biotină (D-biotină 1% pe suport de glucoză); 25 mcg crom (clorură de 

crom 1% pe suport de maltodextrină); 20 mcg seleniu (selenit de sodiu 1% pe suport de maltodextrină); 10 

mcg vitamina K1 (fitomenadionă 5% – gumă arabică, sirop de glucoză, fosfat tricalcic); 5 mcg (200 UI) 

vitamina D3 (colecalciferol – trigliceride cu lanţ mediu, gumă arabică, sucroză, amidon, DL-alfa-tocoferol); 

1 mcg vitamina B12 (vitamina B12 0,1 % pe suport de glucoză). 

 

Acţiune 
Bioland Vitamine şi Minerale este un complex care conţine cele mai importante vitamine şi minerale, 

potrivit adulţilor de toate vârstele, indiferent de sex. 

Calciul contribuie la o neurotransmisie normală, la funcţionarea normală a enzimelor digestive, la procesul 

de diviziune şi de diferenţiere celulară; de asemenea, este necesar pentru menţinerea sănătăţii sistemului 

osos şi dinţilor. 

Magneziul contribuie la reducerea oboselii şi extenuării şi la echilibrul electrolitic. 

Vitamina C contribuie la menţinerea funcţionării normale a sistemului imunitar în timpul exerciţiilor fizice 

intense şi după acestea. Contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcţionarea normală a vaselor 

de sânge, a sistemului osos, a ligamentelor, a gingiilor, a pielii şi a dinţilor. Contribuie la regenerarea formei 

reduse a vitaminei E şi creşte absorbţia fierului. 

Niacina contribuie la metabolismul energetic normal, la funcţionarea normală a sistemului nervos şi la 

menţinerea sănătăţii psihice. 

Vitamina E contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. 

Zincul contribuie la metabolismul acido-bazic normal, la metabolismul normal al carbohidraţilor, al acizilor 

graşi, al vitaminei A, la sinteza normală a ADN, la menţinerea fertilităţii şi reproducerii normale. De 

asemenea, contribuie la menţinerea concentraţiilor normale de testosteron din sânge. 

Fierul contribuie la formarea normală a globulelor roşii şi a hemoglobinei şi la transportul normal al 

oxigenului în corp. 

Acidul pantotenic contribuie la sinteza şi la metabolizarea hormonilor steroizi, a vitaminei D şi a unor 

neurotransmiţători; de asemenea, contribuie la performanţa mentală normală. 

Manganul contribuie la formarea normală a ţesuturilor conjunctive. 

Vitamina B2 contribuie la menţinerea globulelor roşii normale şi la metabolismul normal al fierului. 

Vitamina B6 contribuie la sinteza normală a cisteinei, la metabolismul normal al proteinelor şi al 

glicogenilor, precum şi la reglarea activităţii hormonale. 

Vitamina B1 contribuie la funcţionarea normală a inimii. 



Cuprul contribuie la menţinerea sănătăţii ţesuturilor conjunctive, la pigmentarea normală a părului şi a 

pielii, la transportul normal al fierului în corp şi la protejarea constituenţilor celulari împotriva stresului 

oxidativ. 

Vitamina A contribuie la funcţionarea normală a sistemului imunitar, la menţinerea sănătăţii membranelor 

mucoase şi a pielii. Contribuie la menţinerea vederii normale şi la procesul de diferenţiere celulară. 

Acidul folic contribuie la creşterea ţesutului matern în timpul sarcinii, la sinteza normală a aminoacizilor şi 

la buna funcţionare a hematopoiezei. 

Iodul contribuie la funcţia cognitivă normală, la producţia normală de hormoni tiroidieni şi la funcţionarea 

normală a glandei tiroide. 

Molibdenul contribuie la metabolismul normal al aminoacizilor care conţin sulf. 

Biotina contribuie la metabolismul normal al macronutrienţilor şi la menţinerea sănătăţii părului. 

Cromul contribuie la menţinerea concentraţiilor normale ale glucozei din sânge. 

Seleniul contribuie la menţinerea sănătăţii unghiilor, la spermatogeneza normală şi la funcţionarea normală 

a glandei tiroide. 

Vitamina D3 contribuie la absorbţia/utilizarea normală a calciului şi fosforului, la menţinerea 

concentraţiilor normale de calciu în sânge şi funcţiei normale a sistemului muscular; de asemenea, 

contribuie la menţinerea sănătăţii sistemului osos şi dinţilor. 

Vitamina B12 contribuie la procesul de diviziune celulară, la metabolismul normal al homocisteinei şi la 

formarea normală a globulelor roşii. 

 

Utilizare 

Pentru adulţi: 1 comprimat filmat pe zi. 

 

Atenţionări 

A se consuma înainte de data expirării înscrisă pe ambalajul produsului. 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor mici. 

A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic. 

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos. 

 

Condiţii de păstrare 

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 

 

Mod de prezentare 

Cutie cu un blister a câte 10 comprimate filmate. 

 

Producător 

SC BIOFARM SA 

Str. Logofătul Tăutu nr.99, sector 3, Bucureşti, România 

Tel: 021.30.10.600 

  

 


