Minunino® Apetit sirop
Supliment alimentar cu zahăr
Ingrediente
Apă purificată, zahăr (îndulcitor), premix de multivitamine (în baza de maltodextrina): vitamina C/acid ascorbic, vitamina B3/niacina),
vitamina B5/acid pantotenic, vitamina B6/clorhidrat de piridoxina, vitamina B1/mononitrat de tiamina, vitamina B2/riboflavina, vitamina
B9/acid folic, vitamina B8/biotina, Vitamina B12/cianocobalamina; glicerină (agent de îngroșare), extract uscat 1:1 din fructe de Anason
(Pimpinella anisum), extract apos uscat 4:1 (maltodextrina) din frunze de Mentă (Mentha piperita), extract apos uscat 5:1 (maltodextrina)
din rădăcină de Cicoare (Cichorum intybus), extract apos uscat 4:1 din fructe de Mărar (Anethum graveolens), p-hidroxibenzoat de metil și
butilhidroxianisol (conservanți), acid citric monohidrat (corector de aciditate), aroma de portocale, extract uscat din semințe de Grapefruit
(Citrus paradisi), cu 45% bioflavonoide, edetat disodic (stabilizator), ulei esențial de Anason (Pimpinella anisum).
Acțiune
Minunino® apetit sirop este un supliment alimentar cu vitamine si extracte din plante atent selectionate, care contribuie la creşterea
apetitului, la funcționarea normală a organismului și la fortificarea sistemului imunitar al copilului.
Extractele din plante contin substanțe amare care măresc secreția de suc gastric, ajuta procesele de digestie și de absorbție a alimentelor
si contribuie la creșterea poftei de mâncare, îndeosebi la copiii mici. In plus, acestea elimină flatulența și asigură funcționarea normala a
tranzitului intestinal.
Anasonul combate colicile și balonarea la copii si este utilizat şi pentru stimularea digestiei şi a apetitului.
Menta stimuleazã secreţia şi eliminarea bilei, ajuta la relaxarea musculaturii netede a tractului digestiv si contribuie la funcționarea normală
a sistemelor digestiv şi hepatobiliar.
Cicoarea are actiune specifica asupra tubului digestiv: ajută la mentinerea poftei de mâncare și a metabolismului, elimina balonarea,
stimulează secreția gastrică, consolidează imunitatea organismului.
Mărarul ajută la eliminarea gazelor intestinale și la diminuarea crampelor si contribuie la funcţionarea normală a digestiei.
Extractul din semințe de Grapefruit contine flavonoidele, substante care reprezintă un mijloc natural de îmbunătățire a imunității
organismului, de accelerare a metabolismului si de sprijinire a digestiei (intensifica secretia biliara, îmbunatățește tranzitul intestinal).
De asemenea, produsul are o compoziție bogată în vitamine din grupa B (B1,B2,B3 B6,B8,B9,B12) și vitamina C, care, luate în mod regulat,
contribuie la metabolismul energetic normal (niacina, acid pantotenic, B2, B1, B12, B6, C), la funcționarea normală a sistemului nervos
(niacina, B2, B1, B12, B6, C), la reducerea oboselii și extenuării (acid folic, niacina, acid pantotenic, B2, B12, B6, C), la menținerea sănătății
psihice (acid folic, niacina, B1, B12, B6, C), la performanta mentala (acid pantotenic), la funcționarea normală a sistemului imunitar (acid
folic, B12, B6, C) și la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ (B2, C).
Combinația de extracte vegetale și de vitamine din produs contribuie la îmbunătățirea vitalității si a tonusului organismului în stările de
oboseală și slăbiciune, influențează pozitiv imunitatea și da organismului o stare de bine fizică si psihică.
Minunino® apetit, luat înainte de masă, va creşte apetitul.
Mod de utilizare:
Copii cu vârste de la 1 până la 3 ani: câte 1/2 linguriţă (2,5ml) de 2 ori pe zi,înainte de masă.
Copii cu vârste de peste 3 ani: cate 5ml două 2 pe zi, înainte de masă.
Mențiuni şi atenționări speciale:
A nu se depăsi porția zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici. Conține zahăr. Nu se recomandă utilizarea de
catre persoanele cu diabet zaharat sau cu alergie la ingredientele produsului. Produsul poate prezenta un sediment tipic substanțelor
naturale. Se recomandă agitarea flaconului înainte de utilizare. Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să înlocuiască o dietă
variată, echilibrată şi un stil de viaţă sănătos. A se păstra la temperaturi sub 25°C, in ambalajul original, ferit de lumină. După deschidere,
flaconul se păstrează la frigider și se consumă în maximum 28 de zile. A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul lunii inscrise pe
ambalaj (EXP.).
Mod de prezentare:
Cutie cu un flacon cu 100ml sirop, linguriță dozatoare și prospect.

Produs pentru:
Medimow Promo Center SRL
Str. Antigua nr.1, Corbeanca,
Ilfov, România

Producător
SC Laropharm SRL
Şoseaua Alexandriei nr.145 A,
Bragadiru, Ilfov, România

