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Centrum Energia 30 tabletek
 

Cena: 56,64 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent/
Dystrybutor

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Centrum Energia - suplement diety zawierający w swoim składzie witaminy, minerały oraz wyciąg z z żeń-szenia i miłorzębu japońskiego
dla dorosłych. Składniki fosforan diwapniowy; chlorek potasu; kwas L-askorbinowy (witamina C); substancje wypełniające: E460, E464;
węglan wapnia; tlenek magnezu; wyciąg z miłorzębu japońskiego; wyciągzżeń-szenia; octan DL-alfa-tokoferytu (witamina E); fumaran
żelaza(ll); 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; przeciwutieniacz: E 321; filochinon (witamina K); cyjanokobalamina (witamina B12);
cholekalcyferol (witamina D); barwniki: E171, E172. Właściwości składników Witaminy z grupy B oraz żelazo przyczyniają się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witamina C, A, miedź, selen i cynk wspomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego. Witamina B1 wspomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca. Żelazo i cynk przyczyniają
się do utrzymania prawidłowych funkcji poznawczych. Kwas pantotenowy wspomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na
prawidłowym poziomie. Witamina D wspomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Jod wspomaga prawidłową produkcję
hormonów tarczycy i wspiera prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Zalecane dzienne spożycie Dorośli: 1 tabletka dziennie. Ostrzeżenia
dotyczące bezpieczeństwa Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz dzieci. Osoby, u których występuje
podwyższone ryzyko krwawień, przed rozpoczęciem stosowania suplementów diety zawierających wyciąg z miłorzębu japońskiego
powinny skonsultować się z lekarzem. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.  
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