
COMO SE DEVE GUARDAR CENTRUM MULHER?
As vitaminas são sensíveis à luz, ao oxigénio atmosférico e ao calor. Após cada 
utilização, certifique-se de que o frasco se encontra bem fechado e guarde-o dentro 
da embalagem num local seco e com temperatura inferior a 25°C.
Não guarde CENTRUM MULHER no frigorífico, na casa de banho ou próximo de 
fontes de calor. 
Consumir de preferência antes do fim de: ver data inscrita na embalagem e no frasco.
Mantenha CENTRUM MULHER num local seguro e fora da vista e do alcance das 
crianças.

SUPORTE 
NUTRICIONAL 

PARA MULHERES

Hoje em dia os hábitos alimentares são com frequência deficitários em 
vitaminas e minerais, por isso é importante complementar a alimentação com 

um suplemento alimentar específico. 
Com quantidades reforçadas de Ácido Fólico e Cálcio que ajudam a satisfazer 

as necessidades nutricionais específicas das mulheres. 

LIBERTAÇÃO
DE ENERGIACENTRUM MULHER contém o grupo completo de Vitaminas do Complexo B 

(B1, B2, B6, B12, Niacina e Ácido Pantoténico), que ajudam a libertar a energia 
dos alimentos através do seu papel na transformação de proteínas, lípidos e 

hidratos de carbono em energia.
CENTRUM MULHER contém um reforço do teor de Ácido Fólico que contribui 

para a redução do cansaço e da fadiga. 

IMUNIDADE
A capacidade de defesa do organismo é influenciada por factores como o 
stress e o cansaço, pelo que uma alimentação adequada assume um papel 
determinante na manutenção das defesas naturais. CENTRUM MULHER 
contém um reforço significativo do teor de Vitamina C, que em conjunto com 
os minerais como o Cobre, o Selénio e o Zinco, contribuem para o normal 
funcionamento do sistema imunitário. 

PELE, CABELO E
 UNHAS SAUDÁVEIS

Com Biotina e Zinco que ajudam a manter a pele e o cabelo saudáveis. 
O Selénio e o Zinco contribuem para a manutenção de unhas saudáveis. 

O teor de Vitamina C, encontra-se reforçado na fórmula de CENTRUM  
MULHER. É reconhecido o papel da Vitamina C na normal formação de 

colagénio que contribui para o normal funcionamento da pele.

OSSOS 
SAUDÁVEIS

CENTRUM MULHER contém nutrientes essenciais que contribuem para a 
manutenção da estrutura óssea. 
Com quantidades reforçadas de Cálcio, um mineral necessário para a manu-
tenção de ossos normais. Com Vitamina D, fundamental para a absorção de 
Cálcio, contribuindo para níveis normais de Cálcio no sangue.

Multivitamínico e Multimineral 
Hoje em dia os hábitos alimentares são 
com frequência deficitários em vitaminas 
e minerais, por isso é importante comple-
mentar a alimentação com um suplemen-
to alimentar específico.

Tendo por base recomendações científicas 
que demonstram necessidades nutricionais 
diferentes entre as mulheres e os homens, 
foram desenvolvidas duas fórmulas específi-
cas, com teores de vitaminas e minerais 

adaptados às diferentes necessidades nutricionais de ambos os sexos: CENTRUM MULHER e 
CENTRUM HOMEM. 
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COMO SE DEVE TOMAR CENTRUM MULHER? 

Adultos: Tome 1 comprimido por dia à refeição, de preferência ao pequeno almoço ou 
almoço, com o auxílio de líquidos (geralmente um copo de água). O comprimido pode 

ser engolido inteiro ou dividido em duas metades, se necessário. Não há limitações 
quanto à duração da toma de CENTRUM MULHER.

Não exceda o consumo diário recomendado.
Se está a tomar outros suplementos leia a composição, uma vez que estes podem 

conter os mesmos ingredientes.
Se está grávida ou a amamentar, a marca CENTRUM tem uma fórmula específica 

para si – CENTRUM MATERNA. Deve por isso, aconselhar-se com o seu médico 
ou farmacêutico antes de começar a tomar.

Em caso de sobredosagem acidental, contacte imediatamente o seu médico ou o 
Centro de Informação Anti-Venenos. 

Este produto contem Ferro, que pode ser nocivo para as crianças se tomado, 
acidentalmente, em doses elevadas. 

AS VITAMINAS ENGORDAM?
Não. As vitaminas não provocam aumento de peso, dado que não têm valor calórico.

MULHERMULHERMULHER

NÃO ESQUEÇA:

• Tome 1 comprimido por dia
• Fácil de engolir

• Não há limitações quanto à duração da toma
• Se necessário, pode dividir o comprimido em duas metades, para facilitar a toma

• Sem corantes azo e isento de glúten
• Em caso de dúvidas aconselhe-se na sua farmácia ou consulte o seu médico

Completo de aZinco®
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Peça o conselho do seu farmacêutico para saber 
qual a fórmula mais adequada para si.

Para mais informações visite
www.centrumvitaminas.com.pt

Laboratórios Pfizer, Lda. 
Lagoas Park - Edifício 10 
2740-271 Porto-Salvo  

Telefone: 21 423 55 00 - Fax: 21 421 89 00

A GAMA CENTRUM:
CENTRUM 

SELECT 50+
CENTRUM 
CARDIO

30 comprimidos 
revestidos, para mulheres 
que planeiam engravidar, 

grávidas e lactantes.

30 comprimidos,
para homens adultos.

30 comprimidos,
para mulheres adultas. 

30 e 60 
comprimidos mastigávies, 

para crianças 
a partir dos 4 anos.

30, 60 e 100  
comprimidos revestidos, 

para adolescentes 
(a partir dos 12 anos) e adultos.

60 comprimidos revestidos, 
para adultos que 

desejam manter os níveis 
de colesterol saudáveis. 

30, 60 e 100 
comprimidos revestidos, 

para adultos 
com mais de 50 anos.

CENTRUM 
MATERNA

CENTRUM 
JUNIOR

CENTRUM

CENTRUM 
MULHER 

CENTRUM 
HOMEM 

CENTRUM MULHER, apresenta-se em embalagens de 30 comprimidos, fáceis de engolir.
A fórmula de CENTRUM MULHER tem por base os mais recentes conhecimentos científicos e proporciona 
múltiplos benefícios, tais como:


