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Opis produktu
 

Centrum On 50+

Centrum On 50+ zostało specjalnie opracowane w celu wsparcia licznych korzyści zdrowotnych i zaspokojenia potrzeb odżywczych
mężczyzn po 50-tym roku życia.

Zaawansowana formuła Centrum On 50+ została opracowana w taki sposób, aby codziennie wspierać Twoje zdrowie i dobre
samopoczucie. Zdrowy styl życia i zróżnicowana oraz zbilansowana dieta odgrywają ważną rolę.

Dlaczego warto wybrać Centrum On 50+?

  Kompletna multiwitamina: Centrum On 50+ zawiera 24 kluczowe witaminy i minerały
  Ponieważ zawiera wyższą dawkę witaminy E i C, wyższe dawki witamin z grupy B1, wysoką dawkę magnezu (135mg), wysoką dawkę
kwasu pantotenowego (9 mg 150% RWS).
  Ponieważ zawiera 2 razy większą dawkę witaminy D niż Centrum Silver 50+
  Składniki zawarte w Centrum On 50+ wspomagają witalność, system odpornościowy, korzystnie wpływają na sprawny umysł2, a także
prawidłowe funkcjonowanie serca.
  Centrum to multiwitamina nr 1 na świecie i w Polsce (wg IMS Health)
  Centrum - najbardziej przebadana multiwitamina z minerałami na świecie3

Skład:
fosforan diwapniowy, tlenek magnezu, węglan wapnia, substancje wypełniające: E 460, E 468; kwas L-askorbinowy (witamina C), skrobia
modyfikowana, amid kwasu nikotynowego (niacyna), octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), maltodekstryna, fumaran żelaza (II),
substancje wypełniające: E 464, E1200; D-pantotenian wapnia, tlenek cynku, siarczan manganu, emulgator: E 470b; skrobia, substancje
przeciwzbrylające: E 551, E 553b; żelatyna, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina (witamina B2), monoazotan tiaminy
(witamina B1), beta-karoten, olej palmowy, siarczan miedzi (II), sacharoza, octan retinylu (witamina A), syrop glukozowy, kwas
pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), chlorek chromu(lll), molibdenian (VI) sodu, jodek potasu, selenian (VI) sodu, D-biotyna,
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przeciwutleniacz: E 321, filochinon (witamina K), cholekalcyferol (witamina D), cyjanokobalamina (witamina B12), barwniki: E171, E132

Zalecane dzienne spożycie:

1 tabletka dziennie.
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