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Apetizer Odporność Junior syrop 100 ml
 

Cena: 20,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Płyny doustne

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Woda, substancje zagęszczające: sorbitole i glicerol, koncentrat z czarnej porzeczki, emulgator: polisorbaty, ekstrakt z owocu czarnego
bzu, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, glukonian cynku, substancja konserwująca: benzoesan sodu, ekstrakt z owocu
anyżu, ekstrakt z korzenia cykorii, ekstrakt z mięty pieprzowej, ekstrakt z owocu kopru, amid kwasu nikotynowego, cholekalcyferol,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, ryboflawiny 5’-fosforan sodowy, chlorowodorek pirydoksyny.

10ml zawiera:

ekstrakt z owocu anyżu – 16,7mg*
ekstrakt z mięty pieprzowej – 16,7mg*
ekstrakt z korzenia cykorii – 16,7mg*
ekstrakt z owocu kopru – 11mg*
ekstrakt z owocu czarnego bzu – 30mg*
ryboflawina (witamina B2) – 0,7mg (50% RWS)
witamina B6 – 0,7mg (50% RWS)
niacyna – 8mg ekwiwalentu niacyny (50% RWS)
cynk – 3mg (30% RWS)
witamina D – 15mcg (600j.m.; 300% RWS)

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
100 ml

Charakterystyka
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Syrop Apetizer Odporność Junior to specjalnie dobrana kompozycja ziół oraz witamin, które wspierają apetyt oraz odporność.
Produkt polecany jest szczególnie dla dzieci, może byc stosowany powyżej 3. roku życia.

Ekstrakt z owocu kopru i ekstrakt z owocu anyżu wspomagają apetyt i wspierają trawienie.
Ekstrakt z owocu czarnego bzu i witamina D wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Ekstrakt z mięty pieprzowej wspomaga trawienie i prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego oraz pomaga
zachować zdrowy żołądek.
Ekstrakt z korzenia cykorii wspomaga trawienie.
Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz pomaga w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
5 ml dwa razy dziennie przed lub podczas posiłku.

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

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

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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