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Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent PFIZER CORPORATION AUSTRIA GMBH
CONSUMER HEALTHCARE

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

CENTRUM ONA 30 tabletek
suplement diety

Centrum® Ona to suplement diety będący formułą opracowaną w odpowiedzi na potrzeby odżywcze kobiet. Każda tabletka to
połączenie 13 witamin, w tym witamin z grupy B, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach A, D, E, K, witaminy C oraz cennych minerałów,
w tym żelaza, jodu, chromu, magnezu, selenu i cynku.
Właściwości multiwitaminy dla kobiet Centrum® Ona

Witamina D w połączeniu z witaminą K i wapniem są potrzebne do utrzymania zdrowych kości. Jednocześnie witamina D oraz A, C,
foliany, selen, miedź i cynk stanowią wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Żelazo jest składnikiem mineralnym, który pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny. Natomiast foliany
pomagają w prawidłowej produkcji krwi. Biotyna i cynk znane są ze swojego działania wspierającego zdrowie skóry. Jednocześnie
biotyna w połączeniu z selenem pomaga zachować zdrowe włosy, a sam selen to minerał ważny dla zdrowia paznokci.

Witaminy z grupy B (tiamina, ryboflawina, B6 i B12) przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Chrom
wspiera utrzymanie prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych, jednocześnie pomagając utrzymać prawidłowy poziomu
glukozy we krwi.

Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych. Jod jest ważnym składnikiem dla prawidłowej
produkcji hormonów tarczycy i prawidłowego funkcjonowania tarczycy.

Formuła Centrum Ona dla kobiet jest odpowiednia do stosowania przez cały rok. Opakowanie 90 tabletek pozwoli na 3 miesiące
codziennej suplementacji w cenne składniki aktywne preparatu.

Zastosowanie
Uzupełnienie codziennej diety kobiet w składniki aktywne preparatu.
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Zalecane spożycie

  Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Składniki

W związku z wprowadzonymi zmianami prawnymi w zakresie stosowania dodatku do żywności ditlenku tytanu (E 171) informujemy, że
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2022/63 z dnia 14 stycznia 2022 r., żywność zawierająca ditlenek tytanu (E 171) wprowadzona
przez producenta do obrotu do dnia 07.08.2022 r. może pozostać na rynku do końca terminu przydatności do spożycia lub daty
minimalnej trwałości.

Wobec powyższego, w ofercie sprzedażowej apteki internetowej Gemini, do wyczerpania zapasów, może występować żywność, w tym
suplementy diety, zawierające ditlenek tytanu (E 171).

Wapń (sole wapniowe kwasu ortofosforowego), węglan wapnia, tlenek magnezu, substancje wypełniające: E 460, E 464, E1200;
witamina C (kwas L-askorbinowy), substancje przeciwzbrylające: E 468, E 551, E 553b, fumaran żelaza (II), witamina E (octan DL-alfa-
tokoferylu), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), tlenek cynku, siarczan manganu,
emulgator: E 470b, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), ryboflawina, żelatyna wieprzowa, tiamina (monoazotan tiaminy), witamina
A (beta-karoten), olej roślinny (kokosowy i palmowy), siarczan miedzi (II), witamina A (octan retinylu), kwas foliowy (kwas
pteroilomonoglutaminowy), chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu; jodek potasu, selenian (VI) sodu, D-biotyna; przeciwutleniacz: E
321, witamina K (filochinon), witamina D (cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina), barwniki: E 171, E 120, E 133.

1 tabletka zawiera:

  witamina A 667 µg (83%)*, witamina E 16 mg (133%)*, witamina C 80 mg (100%)*, witamina K 24,5 µg (33%)*, tiamina 1,32 mg (120%)*,
ryboflawina 2,1 mg (150%)*, witamina B6 2,1 mg (150%)*, witamina B12 3 µg (120%)*, witamina D 10 µg (200%)*, biotyna 62,5 µg
(125%)*, kwas foliowy 300 µg (150%)*, niacyna 16 mg (100%)*, kwas pantotenowy 7,5 mg (125%)*, wapń 320 mg (40%)*, fosfor 105 mg
(15%)*, magnez 100 mg (27%)*, żelazo 10 mg (71%)*, jod 100 µg (67%)*, miedź 0,5 mg (50%)*, mangan 2 mg (100%)*, chrom 40 µg
(100%)*, molibden 50 µg (100%)*, selen 30 µg (55%)*, cynk 5 mg (50%)*.

RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenia

  Nie zaleca się stosowania preparatu Centrum® Ona przez kobiety w ciąży.
  Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
  Opakowanie jest zabezpieczone aluminiową folią pod zakrętką. Nie stosować jeśli przed pierwszym otwarciem folia jest uszkodzona.

Ważne wskazówki

  Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
  Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
  Suplement diety Centrum® Ona nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
  Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zawartość netto
30 tabletek

Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
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