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APETIZER Junior Syrop o smaku malin-porz.
 

Cena: 13,31 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety
PRODUCENT: AFLOFARM
ILOŚĆ: 100 ml

APETIZER JUNIOR syrop o smaku malinowo-porzeczkowym to propozycja dla najbardziej wymagających niejadków. Produkt o smaku
owocowym pysznie smakuje, a w dodatku jego składniki wspierają prawidłowe działanie przewodu pokarmowego.

Stosowanie
Dzieci powyżej 3. roku życia, w wieku szkolnym i młodzież: 5ml dwa razy dziennie przed lub podczas posiłku. Przed użyciem wstrząsnąć.

Działanie

ma korzystny wpływ trawienie i właściwe funkcjonowanie przewodu pokarmowego,
wzmacnia apetyt, dobrze działa na trawienie i eliminację nadmiaru gazów,
wspomaga trawienie,
wspomaga wydzielanie soków trawiennych i perystaltykę, a także pomaga w utrzymaniu zdrowych jelit.

Wskazania
Syrop stosuje się u dzieci powyżej 3 roku życia przy braku apetytu w celu zapewnienia prawidłowego procesu trawienia, składniki
wpływają korzystnie na odporność organizmu w celu utrzymania prawidłowej przemiany materii w okresie wzmożonego
zapotrzebowania organizmu na witaminy.

Skład
woda, cukier, koncentrat z czarnej porzeczki, przeciwutleniacz - kwas L-askorbinowy, substancja konserwująca - sorbinian potasu,
ekstrakt z owoców anyżu, ekstrakt z korzenia cykorii, ekstrakt z mięty pieprzowej, aromat, substancja zagęszczająca - guma
ksantanowa, ekstrakt z owocu kopru, wyciąg z owoców grejpfruta, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek
pirydoksyny, monoazotan tiaminy, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina.
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Porcja dzienna (10ml) zawiera: ekstrakt z owocu anyżu 16,7mg, ekstrakt z mięty pieprzowej 16,7mg, ekstrakt z korzenia cykorii 16,7mg,
ekstrakt z owocu kopru 9,9mg, wyciąg z grejpfruta 7,5mg, tiamina (witamina B1) 0,64mg (58%)*, ryboflawina (witamina B2) 0,73mg
(52%)*, witamina B6 0,84mg (60%)*, niacyna (ekwiwalentu niacyny) 6,8mg (42,5%)*, kwas foliowy 169mcg (85%)*, kwas pantotenowy
3,9mg (65%)*, biotyna 57,2mcg (114%)*, witamina B12 0,45mcg (18%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Stosowanie
Dzieci powyżej 3. roku życia, w wieku szkolnym i młodzież: 5ml dwa razy dziennie przed lub podczas posiłku. Przed użyciem wstrząsnąć.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu.

Uwagi
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji preparatu do spożycia w ciągu dnia. Preparat należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Przechowywać w suchych pomieszczeniach o temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych pojemnikach.
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