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Centrum Silver 50+ Suplement diety 37 g (30 sztuk)
 

Cena: 31,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Suplementy diety Centrum Silver 50+ to witaminy i minerały dla osób 50+, które zawierają kompletny zestaw witamin i minerałów dla
osób po 50 roku życia. Zastanawiasz się czy warto brać witaminy Centrum? Odpowiedź brzmi: TAK! Składniki preparatu wspierają
witalność, odporność i przyczyniają się do zachowania zdrowych oczu oraz kości. Specjalnie opracowana formuła zawiera witaminy z
grupy B (B6, B12) oraz magnez, które przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Zmniejsza uczucie
zmęczenia i znużenia. Centrum Silver 50+ zawiera zrównoważone połączenie witaminy A oraz cynku, które pomagają w utrzymaniu
prawidłowego widzenia. W składzie znjadziesz również wapń, fosfor, magnez i cynk oraz witaminy D i K, które są potrzebne do
utrzymania zdrowych kości.

Składniki
sole wapniowe kwasu ortofosforowego, tlenek magnezu, kwas L-askorbinowy (witamina C), substancje wypełniające: E 460, E 464,
E1200, chlorek potasu, substancje przeciwzbrylające: E 470b, E 551, E 553b, E 1202, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), amid kwasu
nikotynowego (niacyna), węglan wapnia, D-pantotenian wapnia, fumaran żelaza (II), tlenek cynku, siarczan manganu, beta-karoten
(witamina A), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B), monoazotan tiaminy (witamina B₁), ryboflawina (witamina B₂), olej roślinny
(kokosowy i palmowy), siarczan miedzi (II), D-biotyna, octan retinylu (witamina A), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy),
chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu, jodek potasu, selenian (VI) sodu, filochinon (witamina K), cholekalcyferol (witamina D),
cyjanokobalamina (witamina B₁₂), barwnik: E 132

Wartości odżywcze
Jedna tabletka zawiera % RWS*

Witamina A (RE) (50 % stanowi beta-karoten) 800 µg 100 %
Witamina D 5 µg 100 %
Witamina E (α-TE) 18 mg 150 %
Witamina K 30 µg 40 %
Witamina C 120 mg 150 %
Witamina B₁ (Tiamina) 1.7 mg 150 %
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Jedna tabletka zawiera % RWS*
Witamina B₂ (Ryboflawina) 2.1 mg 150 %
Niacyna (NE) 24 mg 150 %
Witamina B₆ 2.1 mg 150 %
Kwas foliowy 300 µg 150 %
Witamina B₁₂ 3 µg 120 %
Biotyna 75 µg 150 %
Kwas pantotenowy 9 mg 150 %
Wapń 162 mg 20 %
Fosfor 125 mg 18 %
Magnez 100 mg 27 %
Żelazo 2.1 mg 15 %
Cynk 5 mg 50 %
Miedź 0.5 mg 50 %
Mangan 2 mg 100 %
Selen 30 µg 55 %
Chrom 40 µg 100 %
Molibden 50 µg 100 %
Jod 100 µg 67 %
* Referencyjna wartość spożycia

Dawkowanie
Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Zrównoważony sposób
żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Opakowanie jest zabezpieczone aluminiową folią pod zakrętką. Nie stosować jeśli przed
pierwszym otwarciem folia jest uszkodzona. Po użyciu należy dokładnie zamknąć wieczko.

Przechowywanie
Numer partii i data minimalnej trwałości: na bocznej ścianie kartonika.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: uczulenie lub nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci; w suchym miejscu, w temperaturze do 25°C.

Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
Grunwaldzka 189,
60-322 Poznań
Infolinia dla konsumenta: 800 702 849
Email: produkty.zapytanie@gsk.com
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