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APETIZER ODPORNOŚĆ SENIOR syrop 100 ml
 

Cena: 14,40 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać płyn

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościAPETIZER ODPORNOŚĆ SENIOR syrop 100mlApetizer Odporność Senior syrop to produkt przeznaczony dla osób
dorosłych, które zmagają się z brakiem apetytu.Produkt zawierają specjalnie dobraną kompozycję ziół oraz witamin, które nie tylko
wpierają apetyt i wspomagają trawienie ale również wspomagają odporność organizmu seniora.Zalecany:przy braku apetytu,w celu
utrzymania prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego,w celu wsparcia prawidłowego trawieniaEkstrakt z owocu kopru i
ekstrakt z owocu anyżu wspomagają apetyt i wspierają trawienieEkstrakt z owocu czarnego bzu i witamina D wspierają prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego.Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz pomaga w
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.Ekstrakt z korzenia cykorii wspomaga trawienieEkstrakt z mięty pieprzowej wspomaga
trawienie i prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego oraz pomaga zachować zdrowy żołądek.Zalecane spożycieZalecana
dzienna porcja: 20ml. Przyjmować po 10 ml dwa razy dziennie, przyjmować przed posiłkiem lub podczas jedzenia. Produkt
rozcieńczyć.SkładnikiWoda, substancje zagęszczające: sorbitole i glicerol, koncentrat z czarnej porzeczki, emulgator: polisorbaty,
ekstrakt z owocu czarnego bzu, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, glukonian cynku, substancja konserwująca: benzoesan
sodu, ekstrakt z owocu anyżu, ekstrakt z korzenia cykorii, ekstrakt z mięty pieprzowej, ekstrakt z owocu kopru, amid kwasu
nikotynowego, cholekalcyferol, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, ryboflawiny 5’-fosforan sodowy, chlorowodorek pirydoksyny.20
ml zawiera:ekstrakt z owocu anyżu – 33,4mg*ekstrakt z mięty pieprzowej – 33,4mg*ekstrakt z korzenia cykorii – 33,4mg*ekstrakt z
owocu kopru – 22mg*ekstrakt z owocu czarnego bzu – 60mg*ryboflawina (witamina B2) – 1,4mg (100% RWS)witamina B6 – 1,4mg
(100% RWS)niacyna – 16mg ekwiwalentu niacyny (100% RWS)cynk – 6mg (60% RWS)witamina D – 30mcg (1200j.m.; 600% RWS)RWS
– referencyjna wartość spożycia* brak Referencyjnej Wartości SpożyciaProducentAFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.ul. Partyzancka
133/15195-200 Pabianice
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/apetizer-odpornosc-senior-syrop-100ml.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

