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Rodzina Zdrowia Apetivit Junior płyn 100 ml (o smaku
malinowo-porzeczkowym)
 

Cena: 10,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Płyny

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
stabilizator: maltitole, woda, suszony koncentrat soku z aronii (maltodekstryna, koncentrat soku z aronii), kwas L-askorbinowy (witamina
C), aromat naturalny z maliny, aromat naturalny z czarnej porzeczki, ekstrakt wodny z nasion anyżu Pimpella anisum DER 4:1; ekstrakt
wodny z liści mięty Mentha piperita DER 4:1; ekstrakt wodny z korzenia cykorii Cichorium intybus DER 4:1; regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, stabilizator: guma ksantanowa; amid kwasu nikotynowego (niacyna), substancja konserwująca: sorbinian potasu; ekstrakt
wodny z owoców kopru Foeniculum vulgare DER 4:1; ekstrakt wodny z owoców grejpfruta Citrus paradisi DER 4:1; D-pantotenian
wapnia, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna,
cyjanokobalamina (witamina B12).

Zawartość w 10 ml:

Ekstrakt z nasion anyżu (Pimpella anisum) - 16,7 mg*
Ekstrakt z liści mięty (Mentha piperita) - 16,7 mg*
Ekstrakt z korzenia cykorii (Cichorium intybus) - 16,7 mg*
Ekstrakt z owoców kopru (Foeniculum vulgare) - 9,9 mg*
Ekstrakt z owoców grejpfruta (Citrus paradisi) - 7,5 mg*
Witamina C - 22,9 mg (28,6% RWS)
Niacyna - 6,8 mg (42,5% RWS)
Kwas pantotenowy - 3,9 mg (65% RWS)
Ryboflawina - 0,73 mg (52% RWS)
Witamina B6 - 0,84 mg (60% RWS)
Tiamina - 0,64 mg (58% RWS)
Kwas foliowy - 169 µg (85% RWS)
Biotyna - 57,2 µg (114% RWS)
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Witamina B12 - 0,45 µg (18% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 100 ml

Charakterystyka
Suplement diety Rodzina Zdrowia Apetivit Junior zawiera specjalnie dobrane składniki:

Ekstrakt z nasion anyżu – pobudza apetyt, wspomaga trawienie, przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przewodu
pokarmowego oraz wspomaga przepływ soków trawiennych.
Ekstrakt z liści mięty – pomaga w utrzymaniu prawidłowego trawienia i sprawnej pracy żołądka, ma pozytywny wpływ na
funkcjonowanie jelit.
Ekstrakt z korzenia cykorii – wspiera trawienie, przyczynia się do stymulacji produkcji płynów ustrojowych i wspomaga ruchy
perystaltyczne jelit.
Ekstrakt z owoców kopru – korzystnie wpływa na apetyt i układ trawienny.
Skład produktu wzbogacony został o ekstrakt z owoców grejpfruta oraz witaminę C, która pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. . Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 5 ml dwa razy dziennie przed lub w trakcie posiłku.
Przed użyciem wstrząsnąć. Po otwarciu spożyć w ciągu 60 dni.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej (15˚C - 25˚C). Chronić przed światłem i wilgocią. Suplementy diety powinny być
przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
Ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

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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