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Centrum kompletne od A do Z tabl. 30tabl.
 

Cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

PFIZER CORPORATION AUSTRIA GMBH
CONSUMER HEALTHCARE

Opis produktu
 

CENTRUM A-Z FORMUŁA MULTIEFEKT - 30 TABLETEK
Suplement diety z witaminami, minerałami.

Nasz organizm, przez swoją zwiększoną aktywność, codziennie traci witaminy i sole mineralne, dlatego konieczne jest ich prawidłowe
uzupełnienie. Właśnie to odpowiednie uzupełnianie jest zadaniem Centrum®. Centrum® oferuje kompletny zestaw witamin i ważnych
minerałów oraz dodatkowo niezbędne mikroelementy. Centrum® współpracuje z Twoim organizmem, aby uzupełniać przyjmowanie
witamin i minerałów.

Składniki:

Fosforan diwapniowy; tlenek magnezu; substancje wypełniające: E 460, E 464; kwas L-askorbinowy (witamina C); chlorek potasu;
stabilizator: E1202; skrobia modyfikowana; amid kwasu nikotynowego (niacyna); octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E); fumaran żelaza
(II); maltodekstryna; D-pantotenian wapnia; tlenek cynku; siarczan manganu; skrobia; emulgatory: E 470b, E 433; substancja
przeciwzbrylająca: E 551; żelatyna; syrop glukozowy; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); monoazotan tiaminy (witamina B1);
ryboflawina (witamina B2); beta-karoten; siarczan miedzi (II); sacharoza; octan retinylu (witamina A); luteina; kwas
pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); chlorek chromu (III); molibdenian (VI) sodu; jodek potasu; selenian (VI) sodu; olej roślinny; D-
biotyna; przeciwutleniacz: E 321; filochinon (witamina K); cholekalcyferol (witamina D); cyjanokobalamina (witamina B12); barwniki:
E171. E132.

Właściwości składników:

Zawiera witaminy z grupy B (B1, B2, B6, B12), mangan oraz magnez, które przyczyniają się do utrzymania prawidłowego
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metabolizmu energetycznego.

Zawiera witaminę A, witaminę C, miedź, selen oraz cynk, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.

Zawiera witaminę A, cynk, niacynę oraz biotynę, które pomagają zachować zdrową skórę.

Zawiera witaminę C, witaminę E, cynk oraz selen, które pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Dawkowanie:

1 tabletka raz dziennie.

Uwagi:

nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia,

produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia,

zrównoważony sposób żywienia prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka,

preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent: Pfizer Corporation Austria.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.drogeriakrokus.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

