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Apetizer Junior, syrop, 100 ml
 

Cena: 14,71 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Wiek od 3 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Apetizer Junior, syrop dla dzieci powyżej 3 roku życia, o specjalnie dobranej kompozycji ziół oraz witamin, które wspomagają apetyt,
ułatwiają trawienie. Wyciąg z mięty pieprzowej wspomaga trawienie i prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Ekstrakt z
owocu kopru wzmaga apetyt, jak również wspiera trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w
utrzymaniu zdrowych jelit. Dodatkowo wspiera wydzielanie soków trawiennych i prawidłową perystaltykę jelit. Ekstrakt z owocu anyżu
wspomaga trawienie.

Zastosowanie

Brak apetytu.
Utrzymanie prawidłowej pracy przewodu pokarmowego.
Wspomaganie prawidłowego procesu trawienia.

Zalecane spożycie

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

Skład
Woda, substancje zagęszczające: sorbitole, glicerol, guma ksantanowa, substancja konserwująca: benzoesan sodu, ekstrakt z owocu
anyżu, ekstrakt z korzenia cykorii, ekstrakt z mięty pieprzowej, ekstrakt z owocu kopru, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, amid
kwasu nikotynowego, ryboflawiny 5-fosforan sodowy, chlorowodorek pirydoksyny, substancja słodząca: sukraloza.

10 ml zawiera: Ekstrakt z owocu 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, Ryboflawina (witamina B2) 0,7 mg (50%)*, Witamina B6 0,7 mg (50%)*, Niacyna (ekwiwalentu niacyny) 8,0 mg
(50%)*.
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*% Referencyjnej wartości spożycia

Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać.
W miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Nie stosować przy uczuleniu na którykolwiek ze składników produktu.

Dodatkowe informacje

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia.
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