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Centrum Silver 50+ kompletne od A do Z x100 tabletek
 

Cena: 57,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Pfizer

Postać tabletki

Substancja
czynna

biotyna, chrom, cynk, fosfor, jod, kwas
foliowy, kwas pantotenowy, luteina, magnez,
mangan, miedź, molibden, niacyna, selen,
wapń, witamina A, witamina B1, witamina
B12, witamina B2, witamina B6, witamina C,
witamina D, witamina E, witamina K, żelazo

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli, od 50 roku życia

Opis produktu
 

Nowe Centrum SILVER 50+ z formułą Multiefekt - specjalnie wzbogacone i odpowiednio zbalansowane, aby dostarczyć Tobie szereg
składników odżywczych, niezbędnych dla Twojego zdrowia i dobrego samopoczucia. Przeznaczone dla osób powyżej 50 roku życia

Centrum Silver 50+ z formułą Multiefekt zostało stworzone specjalnie dla osób po 50 roku życia, by zaspokajać zapotrzebowanie
organizmu na składniki odżywcze, a przez to wspomagać jego funkcjonowanie.

Z wiekiem zmienia się zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze. Dzieje się tak z wielu powodów. Pomimo że ludzie starsi
potrzebują mniej kalorii, ich zapotrzebowanie na witaminy, minerały i pierwiastki śladowe pozostaje takie samo, a nawet się zwiększa.
Zmienia się ich metabolizm, przyswajanie niektórych składników odżywczych może słabnąć, podobnie jak zdolności adaptacyjne
organizmu.
Nowa, specjalnie wzbogacona i odpowiednio zbalansowana formuła Centrum Silver 50+ została opracowana po to, by zaspokajać te
zmieniające się potrzeby.

Ponadto w nowym Centrum Silver 50+ grupy składników odżywczych współdziałają, by zapewnić szereg korzyści zdrowotnych,
istotnych dla osób po 50 roku życia, takich jak witalność, odporność, zdrowe oczy oraz zdrowe i silne kości. Nowa formuła Multiefekt
Centrum Silver 50+ stosowana codziennie znacząco poprawia zdrowie i samopoczucie osób powyżej 50 roku życia oraz wspomaga
właściwe funkcjonowanie organizmu przez cały rok.

Liczne korzyści zdrowotne

Witalność:

Odpowiednio dopasowany poziom kompleksu witamin z grupy B pomaga zaspokoić dzienne zapotrzebowanie energetyczne, co
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pozwala utrzymać zdrowie i dobre samopoczucie.

Odporność:

Odpowiednio dopasowany poziom witamin C i E wspiera funkcjonowanie systemu immunologicznego, by czuć się jak najlepiej.

Zdrowe oczy:

Odpowiednio dopasowany poziom witaminy A i karotenoidów, a zwłaszcza luteiny, wspomaga utrzymanie oczu w dobrej
kondycji.

Zdrowe i silne kości:

Centrum zawiera wapń oraz witaminy D, C i K, które pomagają utrzymać zdrowe i silne kości.

Co jeszcze warto wiedzieć o Centrum Silver 50+?

Centrum Silver 50+ jest kompletnym zestawem witamin i minerałów z luteiną, pomagającym w pełni cieszyć się życiem.

może być zażywane przez osoby chore na cukrzycę
nie zawiera sztucznych słodzików
jest odpowiednie dla ludzi z nietolerancją glutenu

Skład:

Jedna tabletka zawiera % zalecanego dziennego spożycia
według UE *

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

800 μg 100%

Luteina 1000 μg **
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 %
Witamina D 5 μg 100 %
Biotyna 75 μg 125 %
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 %
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Żelazo 2,1 mg 15 %

 

* zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą oznakowania produktów 

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. Postępu 17B
02-676 Warszawa
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