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Apetizer Senior syrop 100ml
 

Cena: 13,64 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 dorośli, seniorzy

Opis produktu
 

Apetizer senior suplement diety to specjalnie dobrana kompozycja ziół oraz witamin polecana szczególnie dla dorosłych i osób
starszych.

Wyciągi z ziół zawierają między innymi substancje goryczowe, dzięki czemu wzmagają wydzielanie soków trawiennych. Zapewniają
prawidłowy przebieg procesów trawiennych, przyswajanie pokarmów oraz zwiększają łaknienie. Składniki preparatu likwidują wzdęcia
oraz zapewniają prawidłową perystaltykę jelit.

Wyciąg z owoców grejpfruta zawiera witaminy, flawonoidy oraz sole mineralne. Jest naturalnym środkiem poprawiającym odporność
organizmu. Ułatwia trawienie, wzmaga perystaltykę jelit i przyspiesza przemianę materii.

Bogata kompozycja witamin zawiera ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu związki, które regularnie stosowane pomagają
w zachowaniu zdrowia oraz działają wzmacniająco w stanach zmęczenia i osłabienia. Korzystnie wpływają na odporność organizmu,
sprawność fizyczną i psychiczną.

Zastosowanie:

przy braku apetytu, w celu zapewnienia prawidłowego procesu trawienia, w celu utrzymania prawidłowej przemiany materii, składniki
wpływają korzystnie na odporność organizmu, w okresie wzmożonego zapotrzebowania organizmu na witaminy np. podczas
rekonwalescencji (m.in. po antybiotykoterapii), w osłabieniu wiosennym.

Skład:

w 20 ml syropu znajduje się
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Ekstrakt z nasienia anyżu 33,4 mg
Ekstrakt z mięty pieprzowej 33,4 mg
Ekstrakt z korzenia cykorii 33,4 mg
Ekstrakt z owocu kopru 19,8 mg
Wyciąg z owoców grejpfruta 15 mg
Tiamina (witamina B1) 1,28 mg (116%)*
Ryboflawina (witamina B2) 1,46 mg (104%)*
Witamina B6 1,68 mg (120%)*
Niacyna (ekwiwalentu niacyny) 13,6 mg (85%)*
Kwas foliowy 338 μg (170%)*
Kwas pantotenowy 7,8 mg (130%)*
Biotyna 114,4 μg (228%)*
Witamina B12 0,9 μg (36%)*
Witamina C 45,8 mg (58%)*

* Zalecane Dzienne Spożycie

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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