
 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

  

Centrum kompletne od A-Z Silver 50+ 100t
 

Cena: 49,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 tabl.

Producent PFIZER CORPORATION AUSTRIA GMBH
CONSUMER HEALTHCARE

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Centrum kompletne od A do Z Silver 50+, tabletki, 100 szt.

Opis
Centrum Silver 50+ to kompletny zestaw witamin i minerałów z luteiną opracowany specjalnie z myślą o zmieniających się potrzebach
organizmu osób po 50. roku życia

Składniki
fosforan diwapniowy; tlenek magnezu; kwas L-askorbinowy (witamina C); substancje wypełniające: E 460, E 464; chlorek potasu; skrobia
modyfikowana; stabilizator: E1202; amid kwasu nikotynowego (niacyna); octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E); maltodekstryna; D-
pantotenian wapnia; skrobia; fumaran żelaza (II); tlenek cynku; siarczan manganu; emulgatory: E 470b, E 433; syrop glukozowy;
substancja przeciwzbrylająca: E 551; beta-karoten; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); monoazotan tiaminy (witamina B1);
ryboflawina (witamina B2); żelatyna; luteina; siarczan miedzi (II); sacharoza; octan retinylu (witamina A); kwas pteroilomono-
glutaminowy (kwas foliowy); chlorek chromu (III); molibdenian (VI) sodu; jodek potasu; D-biotyna; selenian (VI) sodu; olej roślinny;
filochinon (witamina K); przeciwutleniacz: E 321; cholekalcyferol (witamina D); cyjanokobalamina (witamina B12); barwniki: E171, E153.

Jedna tabletka zawiera % zalecanego dziennego spożycia według UE*
Witamina A (mcg ekwiwalentu retinolu) (50% jako beta-karoten) 800 mcg 100 %, Luteina 100 mcg , Witamina E (mg ekwiwalentu alfa-
tokoferolu) 18 mg 150 %, Witamina C 120 mg 150 %, Witamina K 30 mcg 40 %, Witamina B 11,65 mg 150 %, Witamina B2 2,1 mg 150
%, Witamina B6 2,1 mg 150 %, Witamina B12 3 mcg 120 %, Witamina D 5 mcg 100 %, Biotyna 75 mcg 150 %, Kwas foliowy 300 mcg
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 mcg 67 %, Miedź 500 mcg 50 %, Mangan 2 mg 100 mg, Chrom 40 mcg 100 %,
Molibden 50 mcg 100%, Selen 30 mcg 55 %, Żelazo 2,1 mg 15 %
* zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą oznakowania produktów żywnościowych
 brak ustalonego, zalecanego dziennego spożycia według UE

Masa netto
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Właściwości składników:
Zawiera witaminy z grupy B (B1, B2, B6, B12), mangan oraz magnez , które przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego.
Zawiera witaminę A, witaminę C, miedź, selen oraz cynk, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Zawiera zrównoważoną mieszankę witaminy A, B2 oraz cynku, które pomagają w utrzymaniu prawidłowego wzroku.

Zawiera wapń, który jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości. Dodatkowo witaminy D i K pomagają w utrzymaniu zdrowych kości, a
ponadto wpływa na:
1
1) witalność
2) odporność
3) zdrowe oczy
4) zdrowe i silne kości

Centrum Silver 50 + jest wyjątkowo opracowane dla osób powyżej 50 roku życia. Jest to kompletna multiwitamina z odpowiednio
wyważoną mieszanką składników, aby wspierać zmieniające się potrzeby zdrowotne.

Zalecane dzienne spożycie:
Należy zażywać jedną tabletkę dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:
Będąc w ciąży, przed zażyciem Centrum należy skonsultować się z lekarzem bądź farmaceutą, ze względu na to, iż produkt zawiera
witaminę A.

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.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. 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
PFIZER CORP.AUSTRIA GMBH
Floridsdorfer Hauptstraße 1
Wiedeń, Austria

Dystrybutor
PFIZER TRADING POLSKA Sp.z o.o.
Postępu 17 B
Warszawa
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