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Centrum Junior Dwupak (2 x 30tabl) + 2 pły
 

Cena: 56,82 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl. (30+30tabl.)

Postać tabl.

Producent PFIZER CORPORATION AUSTRIA GMBH
CONSUMER HEALTHCARE

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Centrum Junior to wielowitaminowy suplement diety dla dzieci od 4. roku życia w postaci tabletek do ssania o smaku cytrynowo-
malinowym. Dostarcza organizmowi składników mineralnych i witamin. Wspiera jego prawidłowy rozwój oraz wzrost, wzmacnia
odporność i zapobiega anemii.

Centrum Junior polecany jest dzieciom i młodzieży szczególnie w okresie wzrostu. Zapewniaodpowiednią podaż witamin, składników
mineralnych i pierwiastków. Polecany również w okresach wzmożonego wysiłku fizycznego i umysłowego, w czasie choroby i
rekonwalescencji oraz w przypadku stałego uczucia zmęczenia.

Skład:
substancja słodząca (ksylitol), tlenek magnezu, fosforan diwapniowy, kwas L-askorbinowy (witamina C), regulator kwasowości (E 330),
aromat, emulgatory (E 470b, E 570), fumaran żelaza (II), substancja wypełniająca (E 460), olej palmowy, modyfikowana skrobia
spożywcza, substancja przeciwzbrylająca (E 551), octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), amid kwasu nikotynowego, maltodekstryna,
tlenek cynku, chlorek potasu, D-pantotenian wapnia, substancja słodząca (E 951), skrobia, żelatyna, siarczan manganu, sacharoza,
monoazotan tiaminy (witamina B1), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina (witamina B2), octan retinylu (witamina A),
kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), uwodorniony olej sojowy, D-biotyna, selenian (VI) sodu, przeciwutleniacz (E 321),
filochinon (witamina K), cholekalcyferol (witamina D), cyjanokobalamina (witamina B12).

Skład w 1 tabletce do ssania
Składnik Ilość Jedn. %*
Witamina A 330 µg 41 %
Witamina E 5 mg 50 %
Witamina C 50 mg 83 %
Witamina B1 0.5 mg 36 %
Witamina B2 0.5 mg 31 %
Witamina B6 0.5 mg 25 %
Witamina B12 1 µg 100 %
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Witamina D 3 µg 60 %
Witamina K 10 µg brak ZDS
Biotyna 50 µg 33 %
Kwas foliowy 200 µg 100 %
Niacyna 5 mg 28 %
Kwas pantotenowy 2.5 mg 42 %
Żelazo 4.5 mg 32 %
Magnez 40 mg 13 %
Mangan 0.5 mg brak ZDS
Selen 12.5 µg brak ZDS
Cynk 2,8 mg 19 %
* zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą oznakowania produktów żywnościowych
* brak ZDS - brak ustalonego, zalecanego dziennego spożycia według UE
Nie zawiera barwników.
Suplement diety z cukrem i substancjami słodzącymi.
Zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny).
Nie zawiera glutenu.

Dawkowanie:
Dzieci w wieku 4-12. lat: żuć 1 tabletkę dziennie.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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