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Apetizer Senior syrop 100 ml
 

Cena: 12,15 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 Senior w formie wygodnego w stosowaniu, łatwo przyswajalnego syropu stworzony został z myślą o osobach,
przede wszystkim starszych, mających obniżony poziom łaknienia, osłabionych na skutek choroby czy odbywających rekonwalescencję.
Stosowanie suplementu Apetizer Senior przyczynia się do zwiększenia apetytu, wspomaga prawidłowe procesy trawienia i pracę układu
pokarmowego, dostarcza niezbędnych witamin potrzebnych do zachowania wewnętrznej równowagi. Bogactwo różnorodnych
składników, przede wszystkim witamin i ziół, może zapewnić nie tylko prawidłowy przebieg procesom metabolicznym, ale również
wzmacnia organizm w stanach osłabienia i zmęczenia oraz wspomaga sprawność fizyczną i umysłową.

Preparat dostępny jest w opakowaniu zawierającym 100 ml substancji. W starannie opracowanej formule znajdziemy szereg
naturalnych substancji czynnych oddziałujących na pracę organizmu. W 20 ml syropu znajduje się:

● ekstrakt z mięty pieprzowej (33,4 mg) pozytywnie wpływający na procesy trawienia i pracę układu pokarmowego;
● ekstrakt z owocu anyżu (33,4 mg) wspomagający trawienie;
● ekstrakt z korzenia cykorii (33,4 mg) wzmagający perystaltykę jelit i wydzielanie soków trawiennych;
● ekstrakt z owocu kopru (22 mg) zapobiegający gromadzeniu się gazów oraz pobudzający apetyt;
● ryboflawina (1,4 mg, 100% RWS), czyli witamina B2 mająca ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i
odpornościowego;
● witamina B6 (1,4 mg, 100% RWS) mająca ważny udział w wielu procesach biochemicznych, odpowiadająca za prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego, pozytywnie wpływająca na ciśnienie krwi, pracę serca i skurcze mięśni, przyczyniająca się do
zredukowania uczucia zmęczenia oraz do regulacji aktywności hormonalnej;
● niacyna (16 mg, 100% RWS), czyli witamina B3, biorąca udział w przemianach metabolicznych kwasów tłuszczowych, węglowodanów i
aminokwasów, odgrywająca istotną rolę w procesie produkcji czerwonych krwinek, rozszerzająca naczynia krwionośne, obniżająca
poziom cholesterolu i pełniąca ważną rolę ochronną dla komórek nerwowych.

W składzie suplementu diety znajdują się: woda, cukier, sorbinian potasu (substancja konserwująca), kwas L-askorbinowy, ekstrakt z
owocu anyżu, ekstrakt z korzenia cykorii, suchy wodny ekstrakt z mięty pieprzowej, guma ksantanowa (substancja zagęszczająca),
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sproszkowany ekstrakt z owocu kopru, wyciąg z owoców grejpfruta, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek
pirydoksyny, monoazotan tiaminy, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina.

Suplement diety Apetizer Senior przeznaczony jest dla osób dorosłych. Suplement warto włączyć do swojej diety w okresie
sezonowego osłabienia, podczas rekonwalescencji czy stanu wzmożonego zapotrzebowania na witaminy. Zalecana dawka wynosi 20
ml na dobę. Syrop należy przyjmować doustnie dwa razy dziennie (po 10 ml) przed lub podczas posiłku. Przed użyciem należy
wstrząsnąć butelką w celu wymieszania preparatu. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Produkt powinien być przechowywany w
miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego słońca i wilgoci. Przeciwwskazaniem do
spożywania suplementu Apetizer Senior jest nadwrażliwość na jakikolwiek składnik. W niektórych przypadkach lekarz może zmienić
dawkowanie preparatu. Wszelkie wątpliwości dotyczące dawkowania, działania czy działań niepożądanych należy skonsultować ze
specjalistą. Należy pamiętać, że suplement diety jest preparatem pomocniczym i nie może być substytutem zbilansowanej diety. Przed
pierwszym użyciem zaleca się dokładne zapoznanie z treścią ulotki, w której przedstawione jest dawkowanie, działanie, działanie
niepożądane oraz inne zalecenia i przydatne informacje.

Producentem suplementu diety Apetizer Senior jest AFLOFARM – polska firma farmaceutyczna działająca od 1989, specjalizująca się
w produkcji leków, suplementów diety, kosmetyków i wyrobów medycznych.

Opis
Specjalnie dobrana kompozycja ziół oraz witamin. Produkt polecany jest szczególnie dla dorosłych i osób starszych.

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.

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.

Cechy

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 20 ml
Ekstrakt z owocu anyżu 33,4 mg
Ekstrakt z mięty pieprzowej 33,4 mg
Ekstrakt z korzenia cykorii 33,4 mg
Ekstrakt z owocu kopru 22,0 mg
Ryboflawina (witamina B2) 1,4 mg (100%)*
Witamina B6 1,4 mg (100%)*
Niacyna (ekwiwalentu niacyny) 16,0 mg (100%)*
*% referencyjnej wartości spożycia

Stosowanie
Sposób użycia:
Dorośli: 10 ml dwa razy dziennie przed lub podczas posiłku.
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do pożycia. 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.
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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.

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.
 

Galeria
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