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Centrum A-Z Junior w dwupaku 2 x 30 tabl do ssania
 

Cena: 49,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
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  Multiwitamina nr 1 na świecie i w Polsce**  

  

  

  Centrum® Junior to zestaw witamin i minerałów dla dzieci  

  *Centrum® Junior jest najczęściej polecaną przez lekarzy POZ multiwitaminą dla dzieci w polsce według danych IQVIA z 05/2018.
Więcej informacji o rekomendacji na stronie:
 https://www.witaminycentrum.pl/produkty/centrum_junior
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 **Centrum® to najlepiej sprzedająca się marka multiwitamin na świecie i w Polsce według danych IQVIA z czwartego kwartału 2018 roku.
 

 

  

  Bogaty skład i zaawansowana formuła
Centrum® Junior wspierają aktywność

fizyczną i umysłową. 

 

 

{COMPOSITION_FOOTNOTES}

 

  

  Zaledwie jedna tabletka do ssania
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Centrum® Junior dziennie zapewnia
ważne wsparcie dla zapotrzebowania

dziecka na witaminy i minerały. 
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Odporność

Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego u dzieci.

 

 

  
  

Rozwój zdolności poznawczych

Żelazo przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u dzieci.

 

 

  
  

Zdrowe kości

Witamina D jest potrzebna do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.
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Uwalnianie energii

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

 

 

  
  

Zero barwników oraz cukru

Nie zawiera barwników i słodzony jest ksylitolem.

 

 

  

  Dlaczego warto wybrać Centrum®

Junior? 

  
  
  
  to zbilansowana formuła 16 witamin i minerałów, specjalnie opracowana dla dzieci w formie pysznych tabletek do ssania  

  
  Centrum® to najlepiej przebadane witaminy na świecie***  

  
  Centrum® jest najczęściej polecaną przez lekarzy POZ multiwitaminą dla dzieci w Polsce*  

  

  *** Centrum® najczęściej pojawia się w badaniach, w których oceniano multiwitaminy (na podstawie bazy PubMed [stan na 10/2018]).
Centrum było oceniane w badaniach - CTNS (ItalianEye, AREDS, PHS2, łącznie w grupie ponad 20 000 osób).  
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  Pytania i odpowiedzi 
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  Jak stosować suplement diety Centrum® Junior?  

  Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia dla dzieci od 4. roku życia: 1 tabletka do ssania dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej
porcji.  

  

  Czy suplement diety dla dzieci Centrum® Junior zawiera substancje słodzące?  

  Tak, ale jest słodzony ksylitolem i aspartamem.  

  

  Czy podając dziecku Centrum® Junior należy dodatkowo suplementować witaminę D?  

  W zależności od wieku dziecka i pory roku różna jest wartość zalecanej dziennej dawki. Przy suplementacji tej witaminy należy wziąc
pod uwagę, że preparat Centrum® Juniora zawiera w składzie każdej tabletki do ssania 3 μg witaminy D.  

  

  Czy produkt zawiera gluten?  

  Nie, preparat Centrum® Junior jest produktem bezglutenowym, odpowiednim dla osób z nietolerancją glutenu.  

  

  Jak długo można podawać dziecku suplement diety Centrum® Junior?  

  Można zażywać produkty Centrum® przez dłuższy czas w celu uzupełnienia diety. Brak jest ograniczeń dotyczących czasu ich
zażywania. Należy jednak pamiętać, aby nie przekraczać zalecanej dawki dobowej. Zróżnicowana i zrównoważona dieta oraz zdrowy
tryb życia są bardzo ważne. Suplementów diety nie należy stosować jako substytutu (zamiennika) zróżnicowanej diety.  
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Dostarczanie odpowiedniej ilości witamin i składników mineralnych jest szczególnie ważne podczas wzrostu organizmu.

 

  

  Różne etapy życia - różne zestawy
Centrum®! 

 

Dla osób po 50 r.ż.

 

Dla aktywnych
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Dla kobiet i mężczyzn

  

  

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
https://www.cefarm24.pl/centrum-kompletne-a-z-x-30-tabl.html
https://www.cefarm24.pl/centrum-ona-x-30-tabl-a.html
https://www.cefarm24.pl/centrum-ona-x-30-tabl-a.html
https://www.cefarm24.pl/centrum-ona-x-30-tabl-a.html
https://www.cefarm24.pl/centrum-on-x-30-tabl-a.html
https://www.cefarm24.pl/centrum-on-x-30-tabl-a.html
https://www.cefarm24.pl/centrum-on-x-30-tabl-a.html
https://www.cefarm24.pl/centrum-on-x-30-tabl-a.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

  

 

Dla kobiet i mężczyzn po 50 r.ż.
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Dla aktywnych

 

Dla dzieci
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  Centrum Junior, 30 tabl. do ssania –
suplement diety - informacje

szczegółowe 
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Skład:

 Jedna tabletka zawiera (% RWS****):
 Witamina A (μg ekwiwalentu retinolu) - 330 μg (41% RWS); Witamina E (mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu) - 5 mg (42 %RWS); Witamina C
- 50 mg (63% RWS); Witamina B1 - 0,5 mg (45% RWS); Witamina B2 - 0,5 mg (36% RWS); Witamina B6 - 0,5 mg (36% RWS); Witamina
B12 - 1 μg (40% RWS); Witamina D - 3 μg (60% RWS); Biotyna - 50 μg (100% RWS); Kwas foliowy - 200 μg (100% RWS); Niacyna (mg
ekwiwalentu niacyny) - 5 mg (31% RWS); Kwas pantotenowy - 2,5 mg (42% RWS); Cynk - 2,8 mg (28% RWS); Mangan - 0,5 mg (25%
RWS); Selen - 12,5 μg (23% RWS); Żelazo - 4,5 mg (32% RWS)
 ****Referencyjna Wartość Spożycia
 

 

Lista składników:

 substancja słodząca (ksylitol), tlenek magnezu, fosforan diwapniowy, kwas L-askorbinowy (witamina C), regulator kwasowości (E330),
maltodekstryna, emulgatory (E 470b, E 570), substancja przeciwzbrylająca (E551), fumaran żelaza (II), substancja wypełniająca (E460),
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, 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 (E321), filochinon (witamina K), cholekalcyferol
(witamina D), cyjanokobalamina (witamina B12). 

 

Masa netto:

 30 tabletek do ssania = 56 g 

 

Zalecane dzienne spożycie:

 Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia dla dzieci od 4 roku życia: 1 tabletka do ssania dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej
porcji. 

 

Bezpieczeństwo stosowania:

Zróżnicowana i zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są bardzo ważne, dlatego też produktu tego nie należy stosować
jako substytutu (zamiennika) zróżnicowanej diety.
Kobiety w ciąży, przez zażyciem Centrum® Junior powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ preparat ten
zawiera witaminę A.
Nie zawiera barwników.
Zawiera substancje słodzące (ksylitol).
Produkt bezglutenowy, odpowiedni dla osób z nietolerancją glutenu.
Zawiera aspartam, będący źródłem fenyloalaniny.
Spożywanie nadmiernej ilości ksylitolu może działać przeczyszczająco.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
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Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej nie przekraczającej 25⁰C. Nie należy przechowywać w lodówce ani w
łazience. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Nie należy stosować, jeżeli folia zabezpieczająca na opakowaniu
jest uszkodzona. Po użyciu należy dokładnie zamknąć wieczko. 

 

Producent:

 Pfizer Corporation Austria Gesellschaft m.b.H., Consumer Healthcare
 Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wiedeń, Austria 

 

Dystrybutor:

 Pfizer Trading Polska Sp. z o.o., Żwirki i Wigury 16b, 02-092 Warszawa 

 

 Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są
istotne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. 

 

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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