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Apetizer, syrop dla dzieci powyżej 3. roku życia, smak
malinowo-porzeczkowy, 100 ml
 

Cena: 13,09 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Suplement diety Apetizer Junior to syrop o smaku malinowo-porzeczkowym zawierający specjalnie dobraną kompozycję ziół oraz
witamin.

Zastosowanie

Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

 

Zalecane spożycie
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Dzieci powyżej 3. roku życia, w wieku szkolnym oraz młodzież: 5ml dwa razy dziennie przed lub podczas posiłku.

Składniki

Woda, cukier, koncentrat z czarnej porzeczki, przeciwutleniacz - kwas L-askorbinowy, substancja konserwująca - sorbinian potasu,
ekstrakt z owoców anyżu, ekstrakt z korzenia cykorii, ekstrakt z mięty pieprzowej, aromat, substancja zagęszczająca - guma
ksantanowa, ekstrakt z owocu kopru, wyciąg z owoców grejpfruta, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek
pirydoksyny, monoazotan tiaminy, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina.

porcja dzienna (10ml) zawiera: ekstrakt z owocu anyżu 16,7mg, ekstrakt z mięty pieprzowej 16,7mg, ekstrakt z korzenia cykorii 16,7mg,
ekstrakt z owocu kopru 9,9mg, wyciąg z grejpfruta 7,5mg, tiamina (witamina B1) 0,64mg (58%)*, ryboflawina (witamina B2) 0,73mg
(52%)*, witamina B6 0,84mg (60%)*, niacyna (ekwiwalentu niacyny) 6,8mg (42,5%)*, kwas foliowy 169mcg (85%)*, kwas pantotenowy
3,9mg (65%)*, biotyna 57,2mcg (114%)*, witamina B12 0,45mcg (18%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki

Osad nie stanowi wady produktu.
Przed użyciem wstrząsnąć.
Zawiera cukier.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać.
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