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Centrum ON, 30 tabletek
 

Cena: 28,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent PFIZER CORPORATION AUSTRIA GMBH
CONSUMER HEALTHCARE

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Suplement diety opracowany specjalnie dla mężczyzn, zapewniający odpowiednio zbilansowane witaminy i minerały

Mężczyźni i kobiety mają różne potrzeby żywieniowe. Właśnie z tego względu nasi eksperci opracowali Centrum On - starannie dobrany
zestaw witamin i minerałów dostosowany do potrzeb mężczyzn.
Starannie zbilansowany suplement diety opracowany specjalnie dla mężczyzn. By cieszyć się pełnią życia.
Centrum On
  skład dopasowany do potrzeb mężczyzn
  optymalne uzupełnienie diety
  witaminy i minerały dostosowane do potrzeb mężczyzn

Suplement diety zawierający witaminy i minerały dla mężczyzn
Mężczyźni i kobiety mają różne potrzeby żywieniowe. Głównym źródłem witamin i minerałów jest prawidłowo zbilansowana dieta.
Właśnie z tego względu skład Centrum On został specjalnie zbilansowany tak, aby uzupełnić dietę mężczyzn w kompletny zestaw
niezbędnych witamin i minerałów.
Mężyczna z brodą czekający na przystanku autobusowym
Centrum On zawiera wyjątkową kompozycję składników odżywczych stworzoną specjalnie dla mężczyzn. Zawiera dużą ilość witaminy
B1 oraz magnezu, które to składniki odgrywają istotną rolę w utrzymaniu prawidłowych funkcji organizmu mężczyzny.
Witaminy z grupy B (B1, B2, B6, B12) przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Magnez pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

Zalecane spożycie
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Jedna tabletka dziennie, nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennego spożycia.

Ważne informacje

Suplement diety z witaminami i minerałami dla mężczyzn.
  Suplementując Centrum On nie trzeba uwzględniać wymienników węglowodanowych (WW).
  Centrum On jest produktem bezglutenowym i bezlaktozowym.
  Zróżnicowana i zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są bardzo ważne. Produktu tego nie należy stosować jako substytutu
(zamiennika) zróżnicowanej diety.
  Należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent:

Pfizer
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