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Apetizer Junior syrop dla dzieci 100ml
 

Cena: 13,79 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać syrop

Substancja
czynna

anyż, biotyna, cykoria, grejpfrut, koper, kwas
foliowy, kwas pantotenowy, mięta, niacyna,
witamina B1, witamina B12, witamina B2,
witamina B6, witamina C

Typ produktu suplement diety

Wiek dzieci, od 3 roku życia

Opis produktu
 

Suplement diety Apetizer syrop dla dzieci polecany jest szczególnie dla małych niejadków. Z myślą o nich skomponowany został
produkt zawierający starannie dobrane składniki. Apetizer syrop to zestaw witamin i ekstraktów z ziół: owoców kopru, korzenia cykorii,
liści mięty i nasion anyżu. Każdy składnik w swoisty sposób wpływa na organizm niejadka. Wyciąg z owoców kopru wzmaga apetyt,
wspiera trawienie i zmniejsza uczucie wzdęcia. Natomiast wyciągi z liści mięty i owoców anyżu wspomagają trawienie i prawidłowe
funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Dodatkowo korzeń cykorii wzmaga wydzielanie soków trawiennych, a co za tym idzie
burczenie w brzuchu małego niejadka.

Doskonale znany syrop dostępny jest teraz w dwóch wersjach. Apetizer o smaku klasycznym oraz o smaku malinowo-porzeczkowym. Z
myślą o najbardziej wybrednych niejadkach w nowej wersji Apetizera zioła i witaminy zostały wzbogacone o smak pysznych owoców.

WSZECHSTRONNE DZIAŁANIE

Składniki suplementu diety Apetizer stosuje się:
przy braku apetytu,

w celu wspomagania prawidłowego procesu trawienia,
w celu utrzymania prawidłowej pracy przewodu pokarmowego.

SPOSÓB UŻYCIA:

Dzieci powyżej 3 roku życia, w wieku szkolnym oraz młodzież:

5 ml dwa razy dziennie przed lub podczas posiłku.

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
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zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Przed użyciem wstrząsnąć. Osad nie stanowi wady produktu.

PRZECIWWSKAZANIA:

Uczulenie na którykolwiek ze składników syropu.

SKŁAD

10 ml syropu zawiera

Ekstrakt z nasienia anyżu - 16,7 mg
Ekstrakt z mięty pieprzowej - 16,7 mg
Ekstrakt z korzenia cykorii - 16,7 mg
Ekstrakt z owocu kopru - 11,0 mg
Wyciąg z owoców grejpfruta - 7,5 mg
Tiamina - 0,5 mg (45 %*)
Ryboflawina - 0,5 mg (36 %*)
Witamina B6 - 0,6 mg (43 %*)
Niacyna - 5,0 mg (31 %*)
Foliany - 100 μg (50 %*)
Kwas pantotenowy - 2,9 mg (48 %*)
Biotyna - 42 μg (84 %*)
Witamina B12 - 0,3 μg (12 %*)
Witamina C - 17 mg (21 %*)

*% zalecanego dziennego spożycia

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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