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Centrum ON, 90 tabletek
 

Cena: 77,88 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 90 tabl.

Postać tabl.

Producent PFIZER CORPORATION AUSTRIA GMBH
CONSUMER HEALTHCARE

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Centrum ON, 90 tabletek

Centrum On - suplement diety, zawierający w swoim składzie witaminy i minerały specjalnie dostosowane do potrzeb odżywczych
mężczyzn.

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); fumaran
żelaza (II); D-pantotenian wapnia; tlenek cynku; siarczan manganu; emulgator: E 470b; żelatyna; chlorowodorek pirydoksyny (witamina
B6); monoazotan tiaminy (witamina B1); ryboflawina (witamina B2); beta-karoten; siarczan miedzi (II); olej roślinny (kokosowy i
palmowy); octan retinylu (witamina A); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); chlorek chromu (III); molibdenian (VI) sodu; jodek
potasu; selenian (VI) sodu; D-biotyna; przeciwutleniacz: E 321; filochinon (witamina K); cholekalcyferol (witamina D); cyjanokobalamina
(witamina B12); barwniki: E 171, E 132.

Masa netto
118 g

Właściwości składników
Witamina B1 oraz niacyna przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

Witaminy z grupy B, niacyna, mangan, magnez oraz fosfor przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Żelazo pomaga w prawidłowym transporcie tlenu w organiźmie.
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Miedź pomaga w prawidłowym transporcie żelaza w organiźmie.

Witaminy B2, B6, B12, kwas pantotenowy oraz kwas foliowy przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Witaminy D, A i C, miedź, selen oraz cynk wspomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Wapń, magnez i witamina D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

Witamina B1 oraz magnez wspomagają serce w prawidłowym funkcjonowaniu

Jod pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy oraz prawidłowej produkcji hormonów tarczycy.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 tabletka
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