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Cena: 122,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 tabl.

Postać tabl. i kaps.

Producent PFIZER CORPORATION AUSTRIA GMBH
CONSUMER HEALTHCARE

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Centrum AZ 100x2 + Centrum Sp.Tran.

Kompletny zestaw witamin i minerałów dla dorosłych.

Nowoczesny styl życia jest w równym stopniu satysfakcjonujący jak i wymagający. Chcemy osiągać coraz więcej, pozostając
jednocześnie wiernymi sobie, ale przede wszystkim utrzymując się w dobrym zdrowiu.

Centrum® od A do Z oferuje kompletny zestaw witamin i minerałów oraz dodatkowo niezbędne mikroelementy. Centrum® od A do Z
wspomaga Twój organizm, uzupełniając niedobory witamin i minerałów.

Właściwości:
  Kompletna multiwitamina: Centrum od A do Z zawiera 25 kluczowych składników dostarczających wszystkich 13 niezbędnych
witamin.
  Składniki Centrum od A do Z wspierają uwalnianie energii i odporność, przyczyniają się do zachowania zdrowej skóry, a także chronią
komórki przed stresem oksydacyjnym.
  Multiwitamina nr 1 na świecie i w Polsce.
  Skuteczne wchłanianie witamin i składników mineralnych zostało potwierdzone naukowo.
  Najlepiej przebadane witaminy na świecie.

UWALNIANIE ENERGII

Zawiera witaminy z grupy B (B1, B2, B6, B12), mangan oraz magnez, które przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego.

ODPORNOŚĆ

Zawiera witaminę A,witaminę C,miedź, selen oraz cynk,które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
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ZDROWA SKÓRA

Zawiera witaminę A, cynk, niacynę oraz biotynę,które pomagają zachować zdrową skórę.

OCHRONA

Zawiera witaminę C,witaminę E, cynk oraz selen, które pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

 Centrum Special Tran.

Odporność dla całej rodziny.

Centrum Special Tran z kwasami tłuszczowymi omega-3, witaminami A i D dla dorosłych oraz dzieci od 6. roku życia.

Tran, czyli olej z wątroby ryb, to unikalna kompozycja nienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-3 (EPA i DHA).

Ważna jest postać preparatu. Nowoczesne formy tranu, np. łatwe do połknięcia żelowe kapsułki, likwidują problem nieprzyjemnego
smaku i zapachu.

Dlaczego warto stosować Centrum Special Tran?

  EPA oraz DHA przyczyniają się do prawidłowej pracy serca. Korzystny efekt jest uzyskiwany przy dziennym spożyciu 250 mg DHA i
EPA. Codzienne przyjmowanie Centrum Special Tran zapewnia 144 mg EPA oraz DHA każdego dnia.
  Witaminy A i D przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
  Witamina A przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia.
  Witamina D przyczynia się do utrzymania prawidłowej struktury kości.
  Centrum Special Tran dostępne jest w łatwych do połknięcia kapsułkach, zamkniętych w opakowaniu chroniącym je przed szkodliwym
działaniem światła.
  Multiwitamina nr 1 na świecie i w Polsce.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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