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Centrum Junior tabletki do ssania, 30 tbl
 

Cena: 32,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Centrum Junior to zbilansowana formuła witamin i składników mineralnych, specjalnie opracowana w formie tabletek do ssania dla
dzieci od 4 roku życia, które wspierają odporność, uwalnianie energii, rozwój zdolności poznawczych, zdrowe kości.

Witamina D - pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego u dzieci, jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i
rozwoju kości.

Witamina B1 - przyczynia się do prawidłowego metabolizmu węglowodanów i uwalniania energii.

Żelazo - przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u dzieci.

Produkt bezglutenowy. Zawiera substancje słodzące. Nie zawiera barwników

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

Składnik 1 tabletka % RWS*

Witamina A 330 μg 41
Witamina E 5 mg 42
Witamina C 50 mg 63
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Tiamina (Witamina B1) 0,5 mg 45
Ryboflawina (Witamina B2) 0,5 mg 36
Witamina B6 0,5 mg 36
Witamina B12 1 μg 40
Witamina D 3 μg 60
Biotyna 50 μg 100
Kwas foliowy 200 μg 100
Niacyna 5 mg 31
Kwas pantotenowy 2,5 mg 42
Cynk 2,8 mg 28
Mangan 0,5 mg 25
Selen 12,5 μg 23
Żelazo 4,5 mg 32

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecane spożycie: 1 tabletka do ssania dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka. Suplementy diety nie
mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywanie:
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci; w temperaturze do 25°C; chronić od światła i wilgoci.

Przeciwwskazania:
Uczulenie lub nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Ostrzeżenia:
Zawiera substancje słodzące. Zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny). Nie stosować u chorych na fenyloketonurię.
Nadmierne spożycie może mieć efekt przeczyszczający.
Opakowanie jest zabezpieczone aluminiową folią pod zakrętką. Nie stosować jeśli przed pierwszym otwarciem folia jest uszkodzona. Po
użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.

Opakowanie: 30 tabletek do ssania

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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