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Centrum Junior, zestaw witamin i minerałów dla dzieci 4+, 30
tabletek
 

cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent Pfizer

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Bogaty skład - witaminy Centrum Junior to zbilansowana formuła 16 witamin i minerałów, specjalnie opracowana, by uzupełniać dietę
dziecka o najważniejsze składniki odżywcze.
Centrum Junior od A do Z zawiera żelazo, które pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych. Preparat zawiera także
witaminę D, ważną dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości dzieci, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego u dzieci.
Produkt bezglutenowy, nie zawiera barwników.
Multiwitamina dla dzieci Centrum Junior nie zawiera cukrów.
Witaminy w postaci tabletek do ssania o smaku cytrynowo-malinowym.

Wskazania

Suplement diety Centrum Junior z witaminami i minerałami przeznaczony jest dla dzieci w wieku powyżej 4 roku życia.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dzieci od 4 roku życia: 1 tabletka do ssania dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji.

Skład

Jedna tabletka zawiera

Ilość i % RWS *

Witamina A (μg ekwiwalentu retinolu) - 330 μg - 41%
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Witamina E (mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu) - 5 mg - 42 %

Witamina C - 50 mg - 63 %

Witamina B1 - 0,5 mg - 45 %

Witamina B2 - 0,5 mg - 36 %

Witamina B6 - 0,5 mg - 36 %

Witamina B12 - 1 μg - 40 %

Witamina D - 3 μg - 60 %

Biotyna - 50 μg - 100 %

Kwas foliowy - 200 μg - 100 %

Niacyna (mg ekwiwalentu niacyny) - 5 mg - 31 %

Kwas pantotenowy - 2,5 mg - 42 %

Cynk - 2,8 mg - 28 %

Mangan - 0,5 mg - 25 %

Selen - 12,5 μg - 23 %

Żelazo - 4,5 mg - 32 %

* Referencyjna Wartość Spożycia

Lista składników:

substancja słodząca (ksylitol), tlenek magnezu, fosforan diwapniowy, kwas L-askorbinowy (witamina C), regulator kwasowości (E330),
maltodekstryna, emulgatory (E 470b, E 570), substancja przeciwzbrylająca (E551), fumaran żelaza (II), substancja wypełniająca (E460),
olej palmowy, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), aromat, modyfikowana skrobia spożywcza, amid kwasu nikotynowego, tlenek
cynku, chlorek potasu, D-pantotenian wapnia, substancja słodząca (E 951), żelatyna, siarczan manganu, skrobia, monoazotan tiaminy
(witamina B1), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), octan retinylu (witamina A), ryboflawina (witamina B2), kwas
pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), D-biotyna, selenian (VI) sodu, przeciwutleniacz (E321), filochinon (witamina K), cholekalcyferol
(witamina D), cyjanokobalamina (witamina B12).

Zawartość

Opakowanie zawiera: 30 tabletek do ssania (56 g).

Tabletki do ssania mają smak malinowo-cytrynowy.

Uwagi do stosowania

Zróżnicowana i zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są bardzo ważne, dlatego też produktu tego nie należy stosować jako
substytutu (zamiennika) zróżnicowanej diety.
Kobiety w ciąży, przez zażyciem Centrum Junior powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ preparat ten zawiera
witaminę A.
Nie zawiera barwników.
Zawiera substancje słodzące (ksylitol).
Produkt bezglutenowy, odpowiedni dla osób z nietolerancją glutenu.
Centrum Junior nie zawiera cukrów. Zawiera aspartam, będący źródłem fenyloalaniny.
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 Spożywanie nadmiernej ilości ksylitolu może działać przeczyszczająco.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Sposób przechowywania 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PFIZER
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