
DIZERES DE ROTULAGEM  

 
 
Painel Principal 
 
Luteína da flor de Tagetes erecta e Licopeno sintético adicionado de vitaminas e 
minerais em comprimidos 
 
Colorido artificialmente 
 
CENTRUM SELECT® HOMEM  
ou 
CENTRUM SELECT® +50 HOMEM  
 
 
De A a Zinco®  
 

              

 
Zero caloria 
 
Contém ... Comprimidos 
 
Demais Painéis 

 
Especialmente Formulado para Homens acima de 50 anos 
 
Energia 
Com vitaminas do complexo B que ajudam no aproveitamento da energia dos alimentos. 

 
Ação Antioxidante 
Contém vitaminas C e E, manganês e selênio que ajudam a proteger as células da ação 
dos radicais livres. 
 
Funcionamento Muscular 
Contém cálcio, vitaminas D3 e magnésio que ajudam no funcionamento muscular 
normal. 
 
Centrum Select® Homem ou Centrum Select® +50 Homem fornece múltiplos benefícios, 
pois é especialmente formulado para suportar as necessidades nutricionais dos homens 
brasileiros acima de 50 anos. 

 
1 comprimido ao dia 

 
Ingredientes: carbonato de cálcio, óxido de magnésio, luteína, ácido ascórbico, acetato 
de vitamina E, fosfato bicálcico anidro, niacinamida, betacaroteno, fumarato ferroso, 
óxido de zinco, licopeno, sulfato de manganês, pantotenato de cálcio, biotina, acetato 
de vitamina A, vitamina D3, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, 
riboflavina, sulfato de cobre anidro, vitamina K1, selenato de sódio, picolinato de 
cromo, cianocobalamina, ácido fólico, molibdato de sódio, iodeto de potássio, 
estabilizantes celulose microcristalina e croscaramelose sódica, revestimento 



(estabilizante hidroxipropilmetilcelulose, corantes dióxido de titânio e indigotina, 
umectante triacetina e emulsificante polisorbato 80), coadjuvante de tecnologia 
estearato de magnésio e estearato de cálcio, e antiumectante dióxido de sílicio. NÃO 

CONTÉM GLÚTEN. 
 
Modo de uso: Consumir 1 comprimido ao dia, preferencialmente junto com uma das 
refeições. 
 
A luteína e o licopeno têm ação antioxidante que protege as células contra os 
radicais livres. Seu consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada e 
hábitos de vida saudáveis. Cada comprimido de Centrum Select® Homem ou Centrum 
Select® +50 Homem contém 2,0 mg de luteína e 0,6 mg de licopeno. 
 
CONSUMIR SOMENTE A QUANTIDADE INDICADA NA EMBALAGEM.  
 
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB 
ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.  
 
Contém agente secante à base de sílica. 
 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 1,415g (1 comprimido) 

Quantidade por porção % VD (*) 

Vitamina A 600 mcg 100% 

Tiamina 1,2 mg (1) 100% 

Riboflavina 1,3 mg 100% 

Niacina 16 mg 100% 

Ácido Pantotênico 5,0 mg 100% 

Vitamina B6 1,3 mg 100% 

Ácido Fólico 200 mcg 83% 

Vitamina B12 2,4 mcg 100% 

Vitamina C 45 mg 100% 

Vitamina D 5,0 mcg 100% 

Vitamina E 10 mg 100% 

Biotina 30 mcg 100% 

Vitamina K 30 mcg 46% 

Cálcio 300 mg 30% 

Cobre 450 mcg 50% 

Cromo 35 mcg 100% 

Ferro 3,5 mg 25% 

Iodo 33 mcg 25% 

Magnésio 120 mg 46% 

Manganês 2,3 mg 100% 

Molibdênio 45 mcg 100% 

Selênio 34 mcg 100% 

Zinco 7,0 mg 100% 

“Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, 
proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra 
alimentar e sódio.” 

 

* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 
8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo 
de suas necessidades energéticas. 

 
Para maiores informações acesse o site: www.centrum.com.br 

http://www.centrum.com.br/


 
O produto deve ser mantido em sua embalagem original, em local fresco e seco, abaixo 
de 25°C. 
 
O produto é sensível à umidade, por isso evite manipular todos os comprimidos de uma 
vez. Recomenda-se retirar parcialmente o lacre do frasco, permitindo apenas a 
passagem do comprimido que será utilizado. (frase opcional, o seu uso dependerá do 
tamanho da embalagem). 
 
(FIGURA) Frasco selado com lacre embaixo da tampa. Lacre de proteção. Se o lacre 
estiver violado, recuse o frasco. 
 
(FIGURA) Para abrir o frasco é preciso pressionar a tampa para baixo e, ao mesmo 
tempo, girá-la no sentido anti-horário. (obs. frase aplicável somente para frascos com tampa que 

possui sistema de segurança “child proof”)  
 
 
Fabricado no Canadá por: 
Pfizer Canada Inc. 
1025 Marcel-Laurin Boulevard 
Saint Laurent H4R 1J-6 
Canadá 

Importado por: 
Laboratórios Pfizer Ltda.  
Rodovia Presidente Castelo Branco, Km 
32,5  
CEP 06696-000 - Itapevi – SP  
CNPJ nº 46.070.868/0036-99  

 
Registro MS: 4.8668.0252.001-1 
Lote:...  Fab:... Val:... 
 
A Wyeth é uma empresa do Grupo Pfizer (logo Pfizer) 
 
 
Para demais informações sobre o produto consultar informações na parte interna. (frase 

para rótulo do frasco sem cartucho) 

 
Guardar esta embalagem para eventuais consultas sobre o produto. (texto somente para 

cartucho) 

 
Para demais informações sobre o produto consultar a embalagem externa (cartucho). 
(texto para rótulo do frasco que apresentar cartucho) 

 
CSH COM 6 ou 7 ou 15 ou 30 ou 60 ou 100 ou 120 ou 150 ou 180 ou 210  C V03(código para 

cartuchos) 
Obs. adicionar somente o correspondente número de comprimidos na embalagem, e podem existir outras as 
apresentações além das descritas, entretanto deve-se ficar atento ao código inserido, pois deve constar o 
número de apresentações na embalagem. 
 

CSH COM 6 ou 7 ou 15 ou 30 ou 60 ou 100 ou 120 ou 150 ou 180 ou 210 R V03 (código para 

rótulos) 
Obs. adicionar somente o correspondente número de comprimidos na embalagem, e podem existir outras as 
apresentações além das descritas, entretanto deve-se ficar atento ao código inserido, pois deve constar o 
número de apresentações na embalagem. 
 

CSH COM 6 ou 7 ou 15 ou 30 ou 60 ou 100 ou 120 ou 150 ou 180 ou 210 C/R V03 (código 

para rótulo sem cartucho)  
Obs. adicionar somente o correspondente número de comprimidos na embalagem, e podem existir outras as 
apresentações além das descritas, entretanto deve-se ficar atento ao código inserido, pois deve constar o 
número de apresentações na embalagem. 


