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Apetizer Senior, syrop, 100 ml
 

Cena: 16,19 zł

Opis słownikowy

Marka Apetizer

Postać syrop

Producent Aflofarm

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Cykoria

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Apetizer Senior, syrop, 100 ml

Apetizer senior - suplement diety zawierający składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Polecany szczególnie dla osób
dorosłych i starszych.

Skład Apetizer Senior, syrop, 100 ml

woda, cukier, sorbinian potasu (substancja konserwuj?ca), kwas L-askorbinowy,
ekstrakt z owocu any?u, ekstrakt z korzenia cykorii, suchy wodny ekstrakt z mi?ty
pieprzowej, guma ksantanowa (substancja zag?szczaj?ca), sproszkowany ekstrakt z
owocu kopru, wyci?g z owoców grejpfruta, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian
wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, ryboflawina, kwas
pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina.

 Sk?adniki 10 ml % RWS* 20 ml % RWS*
Ekstrakt z
nasienia

16,7 mg --- 33,4 mg ---
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any?u

Ekstrakt z
mi?ty
pieprzowej

16,7 mg --- 33,4 mg ---

Ekstrakt z
korzenia
cykorii

16,7 mg --- 33,4 mg ---

Ekstrakt z
owocu
kopru

11 mg --- 22 mg ---

Wyci?g z
owoców
grejpfruta

7,5 mg --- 15 mg ---

Tiamina
(witamina
B1)

0,5 mg 45% 1 mg 90%

Ryboflawina
(witamina
B2)

0,5 mg 36% 1 mg 72%

Witamina
B6

0,6 mg 43% 1,2 mg 86%

Niacyna 5,0 mg 31% 10 mg 62%

Kwas
foliowy

100 µg 50% 200 µg 100%

Kwas pantot
enowy

2,9 mg 48% 5,8 mg 96%

Biotyna 42 µg 84% 84 µg 169%

Witamina
B12

0,3 µg 12% 0,6 µg 24%

Witamina C 17 mg 21% 34 mg 42%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Działanie Apetizer Senior, syrop, 100 ml

Wyciąg z mięty pieprzowej wspiera trawienie oraz prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego.
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Wyciąg z korzenia cykorii wspomaga utrzymanie zdrowych jelit, wpływa na wydzielanie soków trawiennych i perystaltykę jelit.

Ekstrakt z owoców anyżu wspiera trawienie.

Ekstrakt z owoców kopru wspomaga apetyt oraz wspiera trawienie i eliminację nadmiaru gazów.

Dawkowanie Apetizer Senior, syrop, 100 ml

Dorośli: 10 ml dwa razy dziennie przed lub podczas posiłku.

Przed użyciem wstrząsnąć.

Informacje dodatkowe Apetizer Senior, syrop, 100 ml

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Osad nie stanowi wady produktu.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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