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Centrum ON 50+ 30 tabletek
 

cena: 29,18 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała mięśnie, mózg, naczynia krwionośne,
paznokcie, skóra, włosy

Działanie ochronne, poprawiające apetyt, regenerujące,
wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 30 sztuk

Postać tabletki

Producent PFIZER CORPORATION AUSTRIA GMBH
CONSUMER HEALTHCARE

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania brak apetytu, niedobór minerałów, niedobór
witamin, niedożywienie, osłabienie,
wypadanie włosów, złe samopoczucie,
zmęczenie

Opis produktu
 

Opis
Centrum On 50+ - suplement diety zawierający zestaw minerałów i witamin dla mężczyzn po 50-tym roku życia.

Składniki
fosforan diwapniowy; tlenek magnezu; węglan wapnia; substancje wypełniające: E 460, E 464, E1200; kwas L-askorbinowy (witamina C);
octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E); substancje przeciwzbrylające: E 468, E 551, E 553b; amid kwasu nikotynowego (niacyna); D-
pantotenian wapnia; fumaran żelaza (II); tlenek cynku; siarczan manganu; emulgator: E 470b; beta-karoten; chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6); monoazotan tiaminy (witamina B1); ryboflawina (witamina B2); żelatyna; siarczan miedzi (II); olej roślinny (kokosowy i
palmowy); octan retinylu (witamina A); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); chlorek chromu (lll); molibdenian (VI) sodu; jodek
potasu; selenian (VI) sodu; D-biotyna, filochinon (witamina K); przeciwutleniacz: E 321; cholekalcyferol (witamina D); cyjanokobalamina
(witamina B12); barwniki: E171, E132.

Masa netto
40 g

Właściwości składników
Witaminy B1, B2, B6 i B12 wspierają zachowanie metabolizmu energetycznego, są istotne dla mężczyzn, którzy przeciętnie posiadają
większą masę mięśniową oraz większe zapotrzebowanie energetyczne niż kobiety.
Magnez wspiera funkjonowanie mięśni.
Witaminy z grupy B, mangan, magnez oraz fosfor wspierają metabolizm energetyczny.
Miedź wspomaga transport żelaza w organizmie, natomiast żelazo tlenu.
Witamina B2, B6, B12, kwas pantotenowy i kwas foliowy biorą udział w procesie zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
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Żelazo i cynk wspierają utrzymanie funkcji poznawczych.
Kwas pantotenowy wspomaga utrzymanie sprawności umysłowej na właściwym poziomie.
Witaminy D, A i C, selen, miedź i cynk wspierają funkcjonowanie układu immunologicznego.
Witamina B1 i magnez pomagają w funkcjonowaniu serca.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Przy przyjmowaniu innych suplementów zawierających witaminę A należy przeczytać ulotkę, ponieważ różne suplementy diety mogą
zawierać te same składniki.
Nie stosować, jeżeli folia na opakowaniu jest uszkodzona.
Po użyciu należy zamknąć wieczko.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
PFIZER CORP.AUSTRIA GMBH
Floridsdorfer Hauptstraße 1
Wiedeń, Austria
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