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Centrum Ona Witaminy D 30 tabl
 

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
 

Dlaczego warto wybrać Centrum Ona?

Kompletna multiwitamina: Centrum Ona zawiera 24 kluczowe witaminy i minerały — o 50% większą dawkę kwasu foliowego, 320 mg
wapnia, 5 mg żelaza.
Składniki zawarte w Centrum Ona wspomagają uwalnianie energii i odporność, a także korzystnie wpływają na zdrowe włosy, skórę i
paznokcie.
Multiwitamina nr 1 na świecie i w Polsce.9
Skład:
Jedna tabletka zawiera% RWS 

Witamina A (μg ekwiwalentu retinolu) (25% jako beta-karoten)

667 μg83%

Witamina E (mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu) 16 mg133 %

Witamina C80 mg -100 %

Witamina K24,5 μg33 %

Witamina B1 (Tiamina)1,32 mg120 %

Witamina B2 (Ryboflawina)2,1 mg150 %

Witamina B62,1 mg150 %

Witamina B123 μg120 %
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Witamina D10 μg200 %

Biotyna62,5 μg125 %

Kwas foliowy300 μg150 %

Niacyna (mg ekwiwalentu niacyny)16 mg100 %

Kwas pantotenowy7,5 mg125 %

Wapń320 mg40 %

Fosfor105 mg15 %

Magnez100 mg27 %

Żelazo10 mg71 %

Jod100 μg67 %

Miedź500 μg50 %

Mangan2 mg100 %

Chrom40 μg100 %

Molibden50 μg100 %

Selen30 μg55 %

Cynk5 mg50 %

 Referencyjna wartość spożycia

Przeciwwskazania:

Będąc w ciąży, przed zażyciem Centrum należy skonsultować się z lekarzem bądź farmaceutą, ze względu na to, iż produkt zawiera
witaminę A. Nie stosować, jeśli folia na opakowaniu jest uszkodzona.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Stosowanie:

1 tabletka dziennie
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