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Marka

WYETH

Opis produktu
 

CENTRUM JUNIOR 30 TABLETEK DO SSANIA SMAK CYTRYNOWO – MALINOWY 

Zawiera 16 witamin i składników mineralnych w formie suplementu diety. Dostarczanie

odpowiedniej dawki witamin i składników mineralnych jest szczególnie ważne podczas wzrostu organizmu. Zapotrzebowanie na
witaminy zwiększa się również w okresach intensywniejszego wysiłku fizycznego i umysłowego. Dostateczna ilość tych kluczowych
substancji sprzyja w istotny sposób procesowi wzrostu, dobremu samopoczuciu i zdrowiu. Rodzice jednak nie zawsze mogą zapewnić
dzieciom w pełni zrównoważoną dietę Witamina A zapewnia prawidłowy rozwój i dobry wzrok. Jest ważna dla zdrowia skóry i
włosów.

Witamina E uczestniczy w procesie rozwoju mięśni i innych tkanek.

Witamina C wzmacnia układ odpornościowy. Wspomaga gojenie się ran. Zapewnia zdrowe zęby, kości.

Witamina B1 odgrywa ważną rolę w metabolizmnie węglowodanów oraz w pracy mięśni i wzroście serca.

Witamina B2 jest niezbędna dla zdrowia skóry i oczu, odgrywa ważną rolę w procesie wchłaniania węglowodanów, tłuszczów i
aminokwasów.

Witamina B6 jest potrzebna do prawidłowego działania układu nerwowego i
odpornościowego.

Witamina B12 jest niezbędna dla produkcji krwinek czerwonych, metabolizmu białek oraz dla zdrowego układu nerwowego.

Witamina D wspomaga rozwój kości i zębów oraz bierze udział w regulacji poziomu wapnia i fosforu.

Biotyna wchodzi w skład wielu enzymów i uczestniczy w metabolizmie węglowodanów, tłuszczów i białek. Kwas foliowy jest ważny dla
powstawania i wzrostu krwinek czerwonych.

Niacyna jest prawidłowa dla działania układu nerwowego. Kwas pantotenowy jest ważny w prawidłowym działaniu układu nerwowego.
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Witamina K1 odgrywa ważną rolę w procesie krzepnięcia krwi, a także w metabolimzie kości.

Wapń jest składnikiem kości, zębów oraz włókien kolagenu i utrzymuje je w dobrej formie. Fosfor wspomaga budowie kości i zębów.
Magnez potrzebny jest dla zdrowych kości i mięśni Potas jest potrzebny do przewodzenia impulsów nerwowych, skurczu mięśni, pracy
serca.

Chlor reguluje zawartość wody w organizmie.

Żelazo jest niezbędne do produkcji hemoglobiny w krwinkach czerwonych oraz
transportu tlenu do komórek. Jest ważne dla wzrostu organizmu.

Mangan sprzyja prawidłowemu rozwojowi kości.

Selen ma działanie antyoksydacyjne i jest niezbędny w wykorzystaniu jodu w
metabolizmie hormonów tarczycy.

WSKAZANIA

Preparat Centrum Junior polecany jest dzieciom i młodzieży szczególnie w okresie

wzrostu. Preparat przeznaczony dla dzieci w wieku 4 do 12 lat.

DAWKOWANIE

Przyjmować 1 tabletkę dziennie. Tabletki do ssania mają smak malinowo-cytrynowy.

SKŁAD

1 tabletka zawiera: witamina A 330mcg, witamina E 5mg, witamina C 50mg, witamina

B1 0,5mg, witamina B2 0,5mg, witamina B6 0,5mg, witamina B12 1mcg, witamina D

3mcg, witamina K 10mcg, biotyna 50mcg, kwas foliowy 200mcg, niacyna 5mg, kwas pantotenowy 2,5mg, magnez 40mg, mangan
0,5mg, selen 12,5mcg, cynk 2,8mg;

żelazo 4,5mg; substancje pomocnicze.

Uwagi: Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Produkt jest zalecany wyłącznie dla dzieci.

Kobiety w ciąży przed zastosowaniem Centrum Junior powinny skontaktować się z lekarzem, ponieważ preparat ten zawiera witaminę
A. Zróżnicowana i zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są bardzo ważne, dlatego też produktu tego nie należy stosować jako
substytutu (zamiennika) zróżnicowanej diety. Preparat Centrum Junior nie zawiera barwników ani glutenu. Zawiera substancje słodzące.
W jego skład wchodzą aspartam, będący źródłem fenyloalaniny, oraz ksylitol. Spożycie nadmiernej ilości
ksylitolu może działać przeczyszczająco.

NIE ZAWIERA BARWNIKÓW!
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