Apteka Zawiszy Czarnego
ul. Złotnicza 3, Łódź
42 640 50 34

HARTUŚ APETYT syrop o smaku poziomkowym 120 ml
Cena: 11,15 PLN
Opis słownikowy
Producent

LABORATORIA NATURY

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Opis produktu
Opis
HARTUS APETYT syrop o smaku poziomkowym 120 ml

Wskazania
Hartuś Apetyt to suplement diety wspomagający łaknienie małych niejadków już od trzeciego roku życia. Hartuś Apetyt ma pyszny
poziomkowy smak.

Działanie
Hartuś Apetyt nie zawiera konserwantów, sztucznych barwników i aromatów.
Wyprodukowany jest w 100% z naturalnych składników:
wyciąg z liści mięty, który wspomaga trawienie, wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego, w tym
żołądka i jelit;
wyciąg z owoców kopru włoskiego, który wspomaga apetyt, trawienie i wydalanie. Wpływa korzystnie na prawidłowe działanie układu
pokarmowego. Wspomaga funkcje wydalnicze nerek oraz działa detoksykacyjnie na organizm;
wyciąg z mniszka lekarskiego, który wspomaga funkcjonowanie wątroby i pęcherzyka żółciowego, ułatwiając trawienie tłuszczów.
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Wspomaga działanie żołądka, utrzymując jego pH na właściwym poziomie oraz wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie jelit.
Wykazuje właściwości prebiotyczne w przewodzie pokarmowym. Pobudza łaknienie, w wyniku czego wspomaga apetyt;
wyciąg z korzenia pietruszki, który wpływa korzystnie na pracę nerek;
wyciąg z kłącza imbiru, który wspomaga trawienie oraz prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego.

Sposób użycia
Zalecana dzienna porcja:
1 x dziennie 10 ml.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Skład
izomaltuloza*, koncentrat soku z cytryny, koncentrat soku z czarnej marchwi, naturalny koncentrat poziomkowy, wyciag z lisci miety
(Mentha x piperita), wyciąg z owoców kopru włoskiego (Foeniculum vulgare), wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego (Taraxacum off.),
wyciąg z korzenia pietruszki (Petroselinum sativum), wyciąg z kłącza imbiru (Zingiber off.).

* izomaltuloza (źródło glukozy i fruktozy) jest naturalnym węglowodanem o mniej słodkim smaku niż tradycyjny cukier. Jest dobrze
przyswajalna i dlatego jest odpowiednia dla dzieci. W przeciwieństwie do cukru, izomaltuloza nie jest rozkładana przez bakterie w jamie
ustnej, dzięki czemu pomaga w zachowaniu mineralizacji zębów. Spożywanie żywności zawierającej izomaltulozę zamiast cukru
prowadzi do mniejszego wzrostu poziomu glukozy we krwi niż po spożyciu żywności zawierającej cukier.

Hartuś APETYT - wartości odżywcze
10ml
Wyciąg z liści mięty 33,4 mg
Wyciąg z owoców kopru 30,25 mg
Wyciąg z korzenia mniszka 25 mg
Wyciąg z korzenia pietruszki 25 mg
Wyciąg z kłącza imbiru 2,5 mg
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