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Apetizer Junior syrop dla dzieci wspomagający apetyt 100 ml
 

Cena: 12,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Syropy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Apetizer Junior w postaci syropu wspomagającego apetyt oraz prawidłowe funkcjonowanie procesów trawiennych
układu pokarmowego jest produktem ze starannie dobraną kompozycją witamin i ziół, który może być stosowany już u dzieci w wieku
powyżej 3 lat. Syrop uzupełnia zdrową dietę najmłodszych w składniki wspierające pracę układu pokarmowego. Należy podawać go
dziecku przed posiłkami lub w ich trakcie – smak syropu sprawi, że będzie chętnie przyjmowany przez najmłodszych. W składzie
produktu można znaleźć między innymi ekstrakty z owoców kopru i anyżu, a także korzenia cykorii oraz mięty pieprzowej.

Na co jest syrop Apetizer Junior? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest brak apetytu u dziecka i jego niechęć do zdrowych,
zróżnicowanych posiłków. Produkt można również stosować przy wspomaganiu prawidłowego trawienia u dzieci, a także w celu
wspierania prawidłowej pracy dziecięcego przewodu pokarmowego. W skład syropu wchodzi kompozycja ziół i witamin, które wspierają
procesy trawienne oraz przyswajanie pokarmów, a oprócz tego przyczyniają się do zwiększenia łaknienia. W skład syropu wchodzą
także składniki, które przyczyniają się do łagodzenia wzdęć oraz wspierają prawidłową perystaltykę jelit.

Opakowanie zawiera 100 ml syropu wspomagającego apetyt Apetizer Junior. W skład 10 ml syropu wchodzi 66,8 mg nasion anyżu
oraz 66,8 mg liści mięty, a oprócz tego 66,8 mg korzenia cykorii, 60,5 mg owoców kopru oraz 7,5 mg wyciągu z owoców grejpfruta. W
skład produktu wchodzi też 0,5 mg (45% RWS) tiaminy (witamina B1), 0,5 mg (36% RWS) ryboflawiny (witamina B2) oraz 0,6 mg (43%
RWS) witaminy B6, a także 5,0 mg (31% RWS) niacyny (ekwiwalentu niacyny) oraz 100 µg (50% RWS) kwasu foliowego. Recepturę
uzupełnia dodatek 2,9 mg (48% RWS) kwasu pantotenowego, 42 µg (84% RWS) biotyny, a oprócz tego 0,3 µg (12% RWS) witaminy B12
oraz 17 mg (21% RWS) witaminy C. W składzie suplementu diety można znaleźć też składniki pomocnicze – pełna lista składników jest
dostępna na opakowaniu produktu.

Przed zastosowaniem suplementu diety należy zapoznać się ze wskazówkami producenta dotyczącymi dawkowania syropu oraz jego
stosowania. Zalecane dawkowanie Apetizer Junior to 5 ml syropu podawane dwa razy dziennie przed posiłkiem lub w czasie posiłku.
Nie należy przekraczać podanej przez producenta dawki syropu. Nie każdy może stosować suplement diety. Przeciwwskazaniem
Apetizer Junior jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. Syrop nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 3 lat.
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Apetizer Junior to suplement diety i w ten sposób należy go traktować, co oznacza, że nie może stanowić zamiennika zróżnicowanej
diety i zdrowego trybu życia. Może natomiast być ich uzupełnieniem. Produkt jest przeznaczony dla dzieci, jednak to opiekun powinien
dopilnować jego bezpiecznego podawania najmłodszym, dlatego suplement diety należy przechowywać tak, aby dzieci go nie widziały i
nie miały do niego dostępu. Syrop należy również zabezpieczyć przed wilgocią oraz przechowywać w temperaturze pokojowej.

Opis
Specjalnie dobrana kompozycja ziół oraz witamin. Produkt polecany jest szczególnie dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Składniki produktu polecane są:

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

Wyciąg z mięty pieprzowej wspomaga trawienie i prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego.
Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowych jelit. Dodatkowo wspiera wydzielanie soków trawiennych i prawidłową
perystaltykę jelit.
Ekstrakt z owocu anyżu wspomaga trawienie.
Ekstrakt z owocu kopru wzmaga apetyt, jak również wspiera trawienie i eliminację nadmiaru gazów.

Cechy

syrop dla dzieci powyżej 3 roku życia
składniki produktu wspomagają apetyt, ułatwiają trawienie

Składniki
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

Wartości odżywcze 10 ml
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%)*
*% Referencyjnej wartości spożycia

Stosowanie
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)
zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Przed użyciem wstrząsnąć.
Osad nie stanowi wady produktu.
Produkt rozcieńczyć.

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

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
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Zawartość opakowania
100

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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