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Centrum Silver 50+, zestaw witamin i minerałów, 100
tabletek
 

cena: 69,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 100 tabletek

Postać Tabletki

Producent Pfizer

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Bogaty skład preparatu Centrum Silver 50+ zawiera 24 kluczowe składniki dostarczające wszystkich 13 witamin i 11
minerałów niezbędnych dla osób 50+, w tym wapń pomocny w utrzymaniu zdrowych kości i magnez pomocny w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego.

Witamina B12 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, a witamina C pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Bezpieczne dla diabetyków.

Wystarczy 1 tabletka dziennie. Przy trudności w połykaniu, tabletkę można podzielić wzdłuż linii.

Wskazania

Uzupełnienie codziennej diety osób po 50. roku życia w niezbędne witaminy i składniki mineralne oraz luteinę.

Działanie

Zawartość witamin i minerałów w multiwitaminie Centrum Silver 50+ została specjalnie dopasowana do potrzeb osób po 50. roku życia.

Witalność każdego dnia:

Witaminy z grupy B (witaminy B1, B2, B6, B12), mangan, magnez oraz fosfor przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego.
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 Żelazo pomaga w prawidłowym transporcie tlenu w organizmie, zaś miedź pomaga w prawidłowym transporcie żelaza w organizmie.

Witamina B2, B6, B12, kwas pantotenowy oraz kwas foliowy przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Odporność:

Witaminy D, A i C, selen, miedź i cynk pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Zdrowa skóra:

Witamina A, cynk, niacyna i biotyna pomagają zachować zdrową skórę. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry.

Ochrona przed szkodliwymi czynnikami środowiska:

Witamina C, witamina E, selen oraz cynk pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Zdrowy wzrok:

Witamina A, B2 i cynk pomagają w utrzymaniu prawidłowego widzenia.

Silne kości:

Wapń jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości, dodatkowo witaminy D i K pomagają w utrzymaniu zdrowych kości.

Centrum Silver 50+ zawiera 100 μg jodu. Jod pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy oraz w produkcji hormonów
tarczycowych.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Doustnie. 1 tabletkę dziennie.

Tabletki łatwe w połykaniu – tabletki Centrum posiadają specjalną powłoczkę, aby ułatwić ich połykanie. Jeżeli wystąpią trudności w
połykaniu, tabletkę można podzielić wzdłuż linii.

Skład

Jedna tabletka zawiera

ilość/% RWS

Witamina A (μg ekwiwalentu retinolu) (50 % jako beta-karoten)

800 μg - 100%

Witamina E (mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu) - 18 mg - 150 %

Witamina C - 120 mg - 150 %

Witamina K - 30 μg - 40 %

Witamina B1 - 1,65 mg - 150 %

Witamina B2 - 2,1 mg - 150 %

Witamina B6 - 2,1 mg - 150 %

Witamina B12 - 3 μg - 100 %
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 Witamina D - 5 μg - 100 %

Biotyna - 75 μg - 150 %

Kwas foliowy - 300 μg - 150 %

Niacyna (mg ekwiwalentu niacyny) - 24 mg - 150 %

Kwas pantotenowy - 9 mg - 150 %

Wapń - 162 mg - 20 %

Fosfor - 125 mg - 18 %

Magnez - 100 mg - 27 %

Cynk - 5 mg - 50 %

Jod - 100 μg - 67 %

Miedź - 500 μg - 50 %

Mangan - 2 mg - 100 %

Chrom - 40 μg - 100 %

Molibden - 50 μg - 100 %

Selen - 30 μg - 55 %

Żelazo - 2,1 mg - 15 %

 Referencyjna Wartość Spożycia

Centrum Silver 50+ - produkt bezglutenowy, odpowiedni dla osób z nietolerancją glutenu.

fosforan diwapniowy; tlenek magnezu; kwas L-askorbinowy (witamina C); substancje wypełniajace: E 460, E 464, E 1200; chlorek potasu;
octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E); stabilizator: E 1202; amid kwasu nikotynowego (niacyna); D-pantotenian wapnia; fumaran zelaza
(II); tlenek cynku; siarczan manganu; emulgator: E 470b, substancje przeciwzbrylajace: E 551, E 553b; beta-karoten; chlorowodorek
pirydoksyny (witamina B6); monoazotan tiaminy (witamina B1); ryboflawina (witamina B2); zelatyna; olej roslinny (kokosowy i palmowy);
siarczan miedzi (II); octan retinylu (witamina A); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); chlorek chromu (III); molibdenian (VI)
sodu; jodek potasu; D-biotyna; selenian (VI) sodu; filochinon (witamina K); przeciwutleniacz: E 321; cholekalcyferol (witamina D);
cyjanokobalamina (witamina B12); barwniki: E 171, E 153.

Uwagi do stosowania

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia.

Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie).

Nie należy go stosować po terminie ważności.

Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PFIZER

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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