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APETIZER SENIOR Syrop malin-porzecz.
 

Cena: 14,24 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Apetizer senior suplement diety to specjalnie dobrana kompozycja ziół oraz witamin.

Składniki:
woda, cukier, koncentrat z czarnej porzeczki, kwas L-askorbinowy, sorbinian potasu (substancja konserwująca), ekstrakt z owocu anyżu,
ekstrakt z korzenia cykorii, ekstrakt z mięty pieprzowej, aromat, guma ksantanowa (substancja zagęszczająca), ekstrakt z owocu kopru,
wyciąg z owoców grejpfruta, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy,
ryboflawina, kwas pteroilomonoglu-taminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina.

Skadniki w 20 ml
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 - ekwiwalent niacyny 13,6 mg (85 %)*
Kwas foliowy 338 mcg (170 %)*
Kwas pantotenowy 7,8 mg (130 %)*
Biotyna 114,4 mcg (228 %)*
Witamina B12 0,9 mcg (36 %)*
Witamina C 45,8 mg (58 %)*

* Zalecane Dzienne Spożycie
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Właściwości składników:
Wyciąg z mięty pieprzowej wspomaga trawienie i prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego.
Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu i zdrowych jelit, wzmaga wydzielanie soków trawiennych i perystaltykę jelit.
Ekstrakt z owoców anyżu wspomaga trawienie.
Ekstrakt z owoców kopru wzmaga apetyt, jak również wspiera trawienie i eliminację nadmiaru gazów.
Syrop polecany jest szczególnie dla dorosłych i osób starszych.

Składniki produktu polecane są:
• przy braku apetytu,
• w celu wspomagania prawidłowego procesu trawienia,
• w celu utrzymania prawidłowej pracy przewodu pokarmowego,
• w okresie wzmożonego zapotrzebowania organizmu na witaminy.

Zalecane dzienne spożycie:
10 ml dwa razy dziennie przed lub podczas posiłku.
Przed użyciem wstrząsnąć.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

• Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
• Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
• Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
• Przechowywać w temperaturze pokojowej.
• Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
• Chronić od wilgoci i światła.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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