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Centrum żelki x 30 szt o smaku pomarańczowym
 

Cena: 19,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 żelków

Postać Żelki

Producent PFIZER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
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  Multiwitamina nr 1 na świecie i w Polsce*  
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  Centrum® Żelki zawiera witaminy i minerały dla dzieci od 3. roku życia  

  *Centrum® to najlepiej sprzedająca się marka multiwitamin na świecie i w Polsce według danych IQVIA z czwartego kwartału 2018 roku.
 

 

  

  

 

 

{COMPOSITION_FOOTNOTES}
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  Bogate w witaminę D  

   

 

  
 

  

  

  Bez sztucznych barwników  

   

 

  
 

  

  

  Bez sztucznych aromatów  
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  Odporność  

  Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego u dzieci.  
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  Prawidłowy wzrost  

  Jod przyczynia się do prawidłowego wzrostu dzieci.  

 

  
 

  

  

  Zdrowe kości  

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

 

 

  

  Pytania i odpowiedzi 

  
  

  Jak stosować suplement diety Centrum® Żelki?  

  Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia dla dzieci od 3. roku życia: 1 żelek do żucia dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji.  
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  Czy suplement diety Centrum® Żelki może być stosowany przez dorosłych?  

  Tak, produkt może być również stosowany przez osoby dorosłe. Zalecane dzienne spożycie to 2 żelki. Nie należy jednak przekraczać
zalecanej dziennej dawki.  

  

  Czy suplement diety dla dzieci Centrum&reg Żelki można stosować między posiłkami?  

  Tak, można je podawać dziecku niezależnie od jedzenia i picia.  

  

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

  W zależności od wieku dziecka i pory roku różna jest wartość zalecanej dziennej dawki. Przy suplementacji tej witaminy należy wziąć
pod uwagę, że preparat Centrum® Żelki zawiera w składzie każdego żelka do żucia 5 µg witaminy D.  

  

  Jak długo można podawać dziecku suplement diety Centrum® Żelki?  

  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.  

 

  
  

  
  Produkty Centrum® produkowane są w standardzie Good Manufacturing Practices, który jest taki sam jak w przypadku produkcji
leków na receptę. Daje to konsumentom gwarancję najwyższych standardów jakości i zapewnia, że produkt zawiera zadeklarowany
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rodzaj i ilość składników odżywczych.  

 

  
  

 
 

Zaledwie jeden żelek Centrum® dziennie, dzięki zawartości 10 witamin i minerałów, zapewnia wsparcie dla zapotrzebowania dziecka na
witaminy i minerały.

 

  

  Różne etapy życia - różne zestawy
Centrum®! 

 

Od A do Z
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Dla osób po 50 r.ż.

 

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

 

Dla dzieci
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  Centrum Żelki, smak pomarańczowy,
30 szt. – suplement diety - informacje

szczegółowe 

 

Centrum® Żelki zawiera witaminy i minerały dla dzieci od 3. roku życia w postaci żelków do żucia o smaku pomarańczowym.

Skład:

 Jedna tabletka zawiera (% RWS**):
 Witamina A (μg ekwiwalentu retinolu) - 330 μg (41% RWS); Witamina D - 5 μg (100% RWS); Witamina E (mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu)
- 5 mg (42% RWS); Witamina C - 40 mg (50% RWS); Niacyna (mg ekwiwalentu niacyny) - 8 mg (50% RWS); Witamina B6 - 0,8 mg (57%
RWS); Witamina B12 - 1 μg (40% RWS); Biotyna - 12 μg (24% RWS); Cynk - 2,8 mg (28% RWS); Jod - 50 μg (33% RWS).
 ** RWS - Referencyjna Wartość Spożycia 

 

Składniki:

 syrop glukozowy; cukier; żelatyna; kwas L-askorbinowy (witamina C); woda; kwas: kwas cytrynowy; amid kwasu nikotynowego
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(niacyna), octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E); siarczan cynku; aromat pomarańczowy naturalny 0,25%; żywność barwiąca 0,2%:
koncentrat z rzodkiewki, ekstrakt z krokosza, koncentrat z czarnej marchwi, koncentrat z wiśni; oleje roślinne: kokosowy, rzepakowy;
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); octan retinylu (witamina A); substancje glazurujące: wosk Carnauba, wosk pszczeli; jodek
potasu; D-biotyna; cholekalcyferol (witamina D); cyjanokobalamina (witamina B12). 

 

Masa netto:

 30 żelków = 54 g 

 

Zalecane dzienne spożycie:

 Dla dzieci powyżej 3 roku życia 1 żelek dziennie. Żelka należy żuć do rozpuszczenia. Można stosować niezależnie od jedzenia i wody.

 Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. 

 

Bezpieczeństwo stosowania:

Zróżnicowana i zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są bardzo ważne. Produktu tego nie należy traktować jako
substytutu (zamiennika) zróżnicowanej diety.
Jeśli przyjmujesz inne suplementy zawierające witaminę A, przeczytaj etykietę, ponieważ mogą one zawierać ten sam składnik.
Zawiera cukry.

 

Przechowywanie:

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci oraz w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25⁰C. Nie należy stosować,
jeżeli folia zabezpieczająca na opakowaniu jest uszkodzona. Po użyciu należy dokładnie zamknąć wieczko. 

 

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

 

Producent:

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

Galeria
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