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Centrum ONA 50+ tabl. 30 tabl.
 

Cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Producent PFIZER CORPORATION AUSTRIA GMBH
CONSUMER HEALTHCARE

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Centrum ONA, tabletki, 30 szt.

Opis
Centrum ONA - suplement diety, zawierający składniki wspomagające m.in. odporność, zdrowe włosy, skórę oraz paznokcie. Produkt
przeznaczony dla dorosłych.

Składniki
fosforan diwapniowy, węglan wapnia, tlenek magnezu, substancje wypełniające: E 460, E464; E 1200; kwas L-askorbinowy (witamina C);
substancje przeciwzbrylajęce: E468, E 551, E 553b; fumaran żelaza (ll);octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E); amid kwasu nikotynowego
(niacyna);D-pantotenian wapnia; tlenek cynku; siarczan manganu; emulgator: E 470b; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6);
ryboflawina (witamina B2); żelatyna; monoazotan tiaminy (witamina Bi); beta-karoten; olej roślinny (kokosowy i palmowy); siarczan
miedzi (II); octan retinylu (witamina A);, kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); chlorek chromu (III); molibdenian (VI) sodu; jodek
potasu, selenian (VI) sodu; D-biotyna; przeciwutleniacz: E 321; filochinon (witamina K); cholekalcyferol (witamina D); cyjanokobalamina
(witamina B12); barwniki: E 171, E 120, E 133.

Składniki 1 tabletka % RWS*:
witamina A (µg eq retinolu; 25% jako beta-karoten) 667 µg 83%, witamina E (mg eq alfa-tokoferolu) 16 mg 133%, witamina C 80 mg
100%, witamina K 24,5 µg 33%, witamina B1 (tiamina) 1,32 mg 120%, witamina B2 (ryboflawina) 2,1 mg 150%, witamina B6 2,1 mg 150%,
witamina B12 3 µg 120%, witamina D 10 µg 200%, biotyna 62,5 µg 125%, kwas foliowy 300 µg 150%, niacyna (mg eq niacyny) 16 mg
100%. kwas pantotenowy 7,5 mg 125%, wapń 320 mg 40%, fosfor 105 mg 15%, magnez 100 mg 27%, żelazo 10 mg 71%, jod 100 µg
67%, miedź 500 µg 50%, mangan 2 mg 100%, chrom 40 µg 100%
molibden 50 µg 100%, selen 30 µg 55%, cynk 5 mg 50%.
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Tabletka posiada specjalną powłoczkę dla łatwiejszego połykania.
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 Produkt bezglutenowy.

Masa netto
47 g

Właściwości składników
Witaminy z grupy B (B1, B2, B6, B12), żelazo, mangan i magnezu wspomagają prawidłowy metabolizm energetyczny. Biotyna, cynk
wspierają zachowanie zdrowej skóry. Selen wspomaga kondycję paznokci. Witamina C, D, A, kwas foliowy, miedź, cynk, selen
wspomagają system odpornościowy i odporność. Witamina D, K i wapń wspierają utrzymanie zdrowych kości. Witamina K i D wspiera
metabolizm wapnia i fosforu w organizmie. Żelazo wspiera prawidłową produkcję czerwonych krwinek oraz utrzymanie właściwego
metabolizmu energetycznego. Kwas foliowy czyli witamina B9 wspiera produkcję krwi. Żelazo pomaga w prawidłowym transporcie
tlenu. Miedź wspomaga transport żelaza. Witamina B2, B6, B12, kwas pantotenowy, kwas foliowy zmniejszają uczucie znużenia i
zmęczenia. Jod wspomaga właściwe funkcjonowanie tarczycy oraz produkcję hormonów tarczycy.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli (kobiety): 1 tabletka dziennie.

W przypadku problemów z połykaniem, tabletkę można podzielić wzdłuż linii.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Przed zastosowaniem produktu w okresie ciąży należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat jest suplementem diety, nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Przechowywać w suchym miejscu. Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25°C.
Przechowywać 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

 

Galeria
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