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Centrum Energia kompletne od A do Z x30 tabletek
 

Cena: 32,39 PLN

Opis słownikowy

Postać tabletki

Substancja
czynna

biotyna, chrom, cynk, jod, kwas foliowy, kwas
pantotenowy, mangan, miedź, miłorząb
japoński, molibden, niacyna, selen, witamina
A, witamina B1, witamina B12, witamina B2,
witamina B6, witamina C, witamina D,
witamina E, witamina K, żelazo, żeń-szeń

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Centrum® Energia to kompletny zestaw witamin i minerałów dla osób dorosłych, zawierający wyciągi z żeń-szenia i miłorzębu
japońskiego.

Zastosowanie:

Centrum® to Multiwitamina nr 1 na świecie i w Polsce (1). Centrum® Energia kompletne od A do Z to jedyne na rynku połączenie
witamin i minerałów z wyciągami z żeń-szenia i miłorzębu japońskiego. Zawiera 21 witamin i minerałów, które wspierają uzupełnienie
dziennego zapotrzebowania na witaminy i minerały. Centrum® to najlepiej przebadane witaminy na świecie (2).

(1) Centrum® to najlepiej sprzedająca się marka multiwitamin na świecie i w Polsce według danych IQVIA z pierwszego kwartału 2018 roku.
(2) Centrum® najczęściej pojawia się w badaniach, w których oceniano multiwitaminy (na podstawie bazy PubMed (stan na 10/2012)). Centrum
było oceniane w badaniach - CTNS (ItalianEye, AREDS, PHS2, łącznie w grupie ponad 20 000 osób).

Działanie:

Centrum® Energia do witaminy i minerały z wyciągami z żeń-szenia i miłorzębu japońskiego do codziennego stosowania. Preparat
multiwitaminowy przeznaczony dla osób dorosłych w celu uzupełnienia codziennej diety w witaminy i minerały, jednak należy pamiętać,
że ten produkt nie może być traktowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Energia

Witaminy z grupy B (B1, B2, B6 i B12) oraz mangan przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Żelazo pomaga w prawidłowym transporcie tlenu w organizmie, a miedź w prawidłowym transporcie żelaza. Witaminy B2, B6,
B12, kwas pantotenowy i kwas foliowy przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
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Sprawność umysłowa

Żelazo i cynk przyczyniają się do utrzymania prawidłowych funkcji poznawczych. Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu
sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie.

Sprawność fizyczna

Witaminy D i K, mangan oraz cynk pomagają w utrzymaniu zdrowych kości. Witamina D pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu mięśni.

Odporność

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

Zdrowe serce

Witamina B1 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca.

Centrum® Energia kompletne od A do Z zawiera 150 μg jodu. Jod pomaga w prawidłowej produkcji hormonów tarczycy i w
prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy.

Skład:

Jedna tabletka zawiera % RWS*

Witamina A (?g ekwiwalentu retinolu) (50 % jako beta-karoten) 800 ?g 100%

Witamina E (mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu) 26,8 mg 223 %

Witamina C 120 mg 150 %

Witamina K 25 ?g 33 %

Witamina B1 (Tiamina) 4,2 mg 382 %

Witamina B2 (Ryboflawina) 4,8 mg 343 %

Witamina B6 6 mg 429 %

Witamina B12 18 ?g 720 %

Witamina D 5 ?g 100 %

Biotyna 40 ?g 80 %

Kwas foliowy 400 ?g 200 %

Niacyna (mg ekwiwalentu niacyny) 36 mg 225 %

Kwas pantotenowy 10 mg 167 %

?elazo 14 mg 100 %

Jod 150 ?g 100 %

Mied? 700 ?g 70 %

Mangan 4 mg 200 %

Chrom 120 ?g 300 %

Molibden 75 ?g 150 %
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Selen 70 ?g 127 %

Cynk 7,5 mg 75 %

Wyci?g z mi?orz?bu japo?skiego 60 mg **

Wyci?g z ?e?-szenia 50 mg **

* Referencyjna warto?? spo?ycia

** nie ustalono RWS

Centrum® Energia kompletne od A do Z - produkt bezglutenowy, odpowiedni dla osób z nietolerancją glutenu.

Składniki:

fosforan diwapniowy; chlorek potasu; kwas L-askorbinowy (witamina C); substancje wypełniające: E 460, E464; węglan wapnia; tlenek
magnezu; wyciąg z miłorzębu japońskiego; wyciąg z żeń-szenia; octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E); fumaran żelaza (II); amid kwasu
nikotynowego (niacyna); skrobia modyfikowana; maltodekstryna; stabilizator: E1202; D-pantotenian wapnia; siarczan manganu; tlenek
cynku; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); monoazotan tiaminy (witamina B1); ryboflawina (witamina B2); emulgatory: E 470b, E
433; środek przeciwzbrylający: E 551; skrobia; beta-karoten; żelatyna; siarczan miedzi (II); syrop glukozowy; sacharoza; chlorek chromu;
octan retinylu (witamina A); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); molibdenian (VI) sodu; jodek potasu; selenian (VI) sodu; olej
palmowy; biotyna; przeciwutleniacz: E 321; filochinon (witamina K); cyjanokobalamina (witamina B12); cholekalcyferol (witamina D);
barwniki: E 171, E 172.

Zalecane dzienne spożycie:

1 tabletka dziennie, najlepiej przyjmowana z jedzeniem.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16b
02-092 Warszawa
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