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Apetizer Senior Syrop malinowo-porzeczkowy 100 ml
 

Cena: 17,92 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent/
Dystrybutor

AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Woda, cukier, koncentrat z czarnej porzeczki, kwas L-askorbinowy, sorbinian potasu (substancja konserwująca), ekstrakt z owocu
anyżu, ekstrakt z korzenia cykorii, ekstrakt z mięty pieprzowej, aromat, guma ksantanowa (substancja zagęszczająca), ekstrakt z owocu
kopru, wyciąg z owoców grejpfruta, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy,
ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina. 20 ml syropu zawiera: Ekstrakt z nasienia anyżu (mg)-33,4  
Ekstrakt z mięty pieprzowej (mg)-33,4  Ekstrakt z korzenia cykorii (mg)-33,4  Ekstrakt z owocu kopru (mg)-19,8  Wyciąg z owoców
grejpfruta (mg)-15  Tiamina (witamina B1 ) (mg)-1,28  Ryboflawina (witamina B2 ) (mg)-1,46  Witamina B6 (mg)-1,68  Niacyna (mg
ekwiwalentu niacyny)-13,6  Kwas foliowy (µg)-338  Kwas pantotenowy (mg)-7,8  Biotyna (µg)-114,4  Witamina B12 (µg)-0,9  Witamina C
(mg)-45,8  Wskazania Suplement diety Apetizer Senior syrop to specjalnie dobrana kompozycja ziół oraz witamin, której składniki
wspomagają apetyt oraz ułatwiają trawienie.  Działanie Wyciąg z mięty pieprzowej wspomaga trawienie i prawidłowe funkcjonowanie
przewodu pokarmowego.  Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowych jelit. Dodatkowo wzmaga wydzielanie soków
trawiennych i perystaltykę jelit.  Ekstrakt z owoców anyżu wspomaga trawienie.  Ekstrakt z owoców kopru wzmaga apetyt oraz wspiera
trawienie, jak również eliminację nadmiaru gazów.  Dawkowanie Dorośli: 10 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. Przed użyciem wstrząsnąć. Osad nie stanowi wady produktu. Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako
substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia. 
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