
 
Apteka Arnika Halina Wiluk

1 Maja 86d, Czeremcha
501 517 531

 
 

Centrum ON 30 tab.+Centrum ONA 30 tab. + C
 

Cena: 117,43 PLN

Opis słownikowy

Dawka -
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CONSUMER HEALTHCARE

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Centrum to suplement diety zapobiegający niedoborom witamin i związków mineralnych.

Centrum ON posiada skład witaminowy i mineralny specjalnie dostosowany do potrzeb odżywczych mężczyzn. Dzięki temu Centrum
ON dostarcza wielu ważnych korzyści zdrowotnych. Zawiera wysoki poziom magnezu oraz witamin z grupy B, aby wspierać ważne
potrzeby mężczyzn. Zawiera witaminy z grupy B (B1, B2, B6, B12), mangan oraz magnez, które przyczyniają się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witamina A, witamina C, miedź, selen oraz cynk, przyczyniają się do prawidłowego
funkcjonowania układu odpornościowego. Zawiera wapń, magnez i witaminę D, które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania
mięśni. Witamina B1, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca. Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśnia
sercowego.

Centrum ONA jest specjalnie dostosowane do potrzeb odżywczych kobiet. Dzięki temu Centrum ONA dostarcza wielu ważnych korzyści
zdrowotnych. Suplement diety oferuje kompletny zestaw witamin i minerałów oraz niezbędnych mikroelementów ważnych dla
kobiet.Produkt zawiera wysoki poziom wapnia, żelazo oraz kwasu foliowego, aby wspierać odżywcze potrzeby kobiet. Zawiera witaminy
z grupy B (B1, B2, B6, B12), mangan oraz magnez, które przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Zawiera witaminę A, witaminę C, miedź, selen oraz cynk, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Zawiera biotynę oraz cynk, które pomagają zachować zdrową skórę i włosy. Selen pomaga zachować zdrowe paznokcie. Zawiera wapń,
który jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości. Dodatkowo witamina D i K pomagają w utrzymaniu zdrowych kości.

Centrum Silver to suplement diety z witaminami, minerałami i luteiną dla osób 50+. Centrum oferuje kompletny zestaw witamin i
ważnych minerałów oraz niezbędne mikroelementy.

Centrum Kompletne od A do Z to centrum to kompletny i zbilansowany zestaw witamin i minerałów opracowany po to, aby wspierać
Twoje zdrowie każdego dnia.

Skład:
Centrum ON:
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fosforan diwapniowy, tlenek magnezu, węglan wapnia, E460, E468; kwas L-askorbinowy (witamina C), skrobia modyfikowana, amid
kwasu nikotynowego (niacyna), octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), maltodekstryna, fumaran żelaza (II), E464, E1200; D-pantotenian
wapnia, tlenek cynku, siarczan manganu, emulgator: E470b; skrobia, E551, E553b; 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 (III), molibdenian (VI) sodu, jodek potasu,
selenian (VI) sodu, D-biotyna, przeciwutleniacz: E321, filochinon (witamina K), cholekalcyferol (witamina D), cyjanokobalamina (witamina
B12), E171, E132

Centrum ONA:

fosforan diwapniowy, węglan wapnia, tlenek magnezu, E 460, E 468; kwas L-askorbinowy (witamina C), maltodekstryna, skrobia
modyfikowana, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), amid kwasu nikotynowego (niacyna), fumaran żelaza (II), E 464, E 1200; D-
pantotenian wapnia, tlenek cynku, siarczan manganu, emulgator: E 470b; E 551, E 553b; skrobia, ryboflawina (witamina B2), żelatyna,
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), monoazotan tiaminy (witamina B1), olej palmowy, beta-karoten, siarczan miedzi (II),
sacharoza, octan retinylu (witamina A), syrop glukozowy, kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), chlorek chromu (III),
molibdenian (VI) sodu, jodek potasu, selenian (VI) sodu, D-biotyna, przeciwutleniacz: E 321; filochinon (witamina K), cholekalcyferol
(witamina D), cyjanokobalamina (witamina B12), E171, E120, E13

Centrum Silver: 
fosforan diwapniowy; tlenek magnezu; kwas L-askorbinowy (witamina C); E 460, E 464; chlorek potasu; skrobia modyfikowana;
stabilizator: E1202; amid kwasu nikotynowego (niacyna); octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E); maltodekstryna; D-pantotenian wapnia;
skrobia; fumaran żelaza (II); tlenek cynku; siarczan manganu; emulgatory: E 470b, E 433; syrop glukozowy; E 551; beta-karoten;
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); monoazotan tiaminy (witamina B1); ryboflawina (witamina B2); żelatyna; luteina; siarczan
miedzi (II); sacharoza; octan retinylu (witamina A); kwas pteroilomono-glutaminowy (kwas foliowy); chlorek chromu (III); molibdenian (VI)
sodu; jodek potasu; D-biotyna; selenian (VI) sodu; olej roślinny; filochinon (witamina K); przeciwutleniacz: E 321; cholekalcyferol
(witamina D); cyjanokobalamina (witamina B12); barwniki: E171, E153

Centrum Kompletne od A do Z:
fosforan diwapniowy, tlenek magnezu, substancje wypełniające E 460, E 464, kwas L-askorbinowy (witamina C), chlorek potasu,
żelatyna, stabilizator E 1202, skrobia modyfikowana, amid kwasu nikotynowego (niacyna), octan D-alfa-tokoferylu (witamina E), fumaran
żelaza (II), maltodekstryna, D-pantotenian wapnia, tlenek cynku, siarczan manganu, skrobia, emulgatory E 470b, E 433, E 551, żelatyna,
syrop glukozowy, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), monoazotan tiaminy (witamina B1), ryboflawina (witamina B2), beta-
karoten, siarczan miedzi (II), sacharoza, octan retinylu (witamina A), luteina, kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), chlorek
chromu (III), molibdenian (VI) sodu , jodek potasu, selenian (VI) sodu, olej roślinny, D-biotyna, przeciwutleniacz E 321, filochinon
(witamina K), cholekalcyferol (witamina D), cyjanokobalamina (witamina B12), barwniki E 171, E 132

Dawkowanie:
Zaleca się stosować 1 tabletkę dziennie.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

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