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Apetyt dla seniorów ŚWIAT ZDROWIA, 200 ml
 

Cena: 24,99 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać Płyn

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety, którego składniki wspomagają utrzymanie apetytu (cynamon, gorzka pomarańcza), wydzielanie soków trawiennych
(cykoria, bobrek), utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi (cynamon), utrzymanie prawidłowego metabolizmu tłuszczów i
węglowodanów (gorzka pomarańcza), zdrowie wątroby i wsparcie procesów trawiennych (cykoria), utrzymanie energii (cynamon,
goryczka), ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym (witamina C, ryboflawina), zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia
(witamina C, niacyna, kwas pantotenowy, witaminy B12, B6, ryboflawina, foliany).

Składniki:
woda, stabilizator: sorbitole; kwas L-askrobinowy (wit. C); wyciąg z ziela rzepiku pospolitego (Argimonia eupatoria L.), DER 4:1; wyciąg z
liści bobrka trójlistnego (Menyanthes trifoliata L.), DER 5:1; wyciąg z kory cynamonowca cejlońskiego (Cinnamomum zeylanicum Blume),
DER 4-2:1; wyciąg z naowocni gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium L.); wyciąg z korzenia cykorii podróżnika (Cichorinum intybus L.),
DER 4:1; wyciąg z korzenia goryczki żółtej (Gentiana lutea L.), DER 4:1;regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancja konserwująca:
benzoesan sodu; amid kwasu nikotynowego (niacyna); substancja konserwująca: sorbinian potasu; D-pantotenian wapnia (kwas
pantotenowy); cyjanokobalanina (wit. B12; ryboflawiny 5' fosforan sodu (ryboflawina); chlorowodorek piroksydyny (wit. B6);
chlorowodorek tiaminy (tiamina); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); D-biotyna (biotyna).

Składnik 5 ml % RWS* 10 ml % RWS*

Wyciąg z rzepiku 15 mg - 30 mg -
Wyciąg z bobrka 12,5 mg - 25 mg -
Wyciąg z cynamonowca 12,5 mg - 25 mg -
Wyciąg z gorzkiej pomarańczy 12,5 mg - 25 mg -
Wyciąg z cykorii 10 mg - 20 mg -
Wyciąg z goryczki 10 mg - 20 mg -
Witamina C 20 mg 25 40 mg 50
Niacyna 4 mg 25 8 mg 50
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Kwas pantotenowy 1,5 mg 25 3 mg 50
Witamina B12 0,625 μg 25 1,25 μg 50
Ryboflawina (wit. B2 0,35 mg 25 0,7 mg 50
Witamina B6 0,35 mg 25 0,7 mg 50
Tiamina (wit. B1) 0,275 mg 25 0,55 mg 50
Kwas foliowy (foliany) 50 μg 25 100  μg 50
Biotyna 12,5 μg 25 25 μg 50

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

** brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia

Zalecana dzienne spożycie: 5 ml dwa razy dziennie przed posiłkiem.

Do produktu dołączona jest miarka pozwalająca na precyzyjne dawkowanie preparatu

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.

Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze poniżej 15-25°C w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Chronić przed światłem.
Po otwarciu produkt przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 30 dni.

Opakowanie: 200 ml

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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