sirup

o produkte
Balenie
100 ml
Výživový doplnok s jedinečným propolisom E.P.I.D.®,
echinaceou, acerolou a eukalyptovým medom s

Zloženie

vysokým obsahom vitamínu C pre správnu funkciu

Trstinový cukor, voda, eukalyptový med, propolis E.P.I.D.® –

imunity detí. Neobsahuje lepok, alkohol, farbivá a

suchý extrakt odvoskovaný a puriﬁkovaný, titrovaný s 3 %

konzervačné látky.

obsahom polyfenolov* (propolis), acerola – suchý extrakt z
plodov titrovaný s 25 % obsahom vitamínu C (Malpighia punicifolia L.); emulgátory: cukroestery, sójový lecitín; echinacea

Hlavnou aktívnou zložkou prípravku PREVAPIS JUNIOR

úzkolistá – suchý extrakt z koreňa titrovaný so 4 % obsahom

je patentovaný unikátny propolis E.P.I.D.® vo vhodnej

echinakozidov (Echinacea angustifolia DC.); čerešňová aróma;

kombinácii s rastlinnými extraktmi.

zahusťovadlo: xantánová guma; citrónovník - esenciálny
olej z kôry citróna (Citrus limon Burm. F.).

Propolis

E.P.I.D.®

je

patentovanou

biotechnológiou

upravený propolis, z ktorého sa odstránila frakcia s aler-

Upozornenie

génnym potenciálom obsahujúca estery kyseliny kávovej.

Odporúčané dávkovanie sa nesmie prekročiť. Výživové do-

Použitie

plnky nenahrádzajú pestrú a vyváženú stravu a ani zdravý
životný štýl. Skladujte mimo dosahu detí. Skladujte v su-

PREVAPIS JUNIOR sirup obsahuje jedinečný propolis

chu pri izbovej teplote. Chráňte pred vlhkom a priamym

E.P.I.D.®, štandardizovaný extrakt z echinacey, eukalyptový

slnečným svetlom. Po otvorení uchovávajte v chladničke.

med a šťavu z aceroly s vysokým obsahom vitamínu C,
ktorý prispieva k normálnej funkcii imunitného systému,

Produkt je čisto prírodný a preto sa na dne ﬂaštičky môžu vytvárať

má antioxidačný účinok (zvyšuje ochranu buniek pred

usadeniny, ktoré neznižujú kvalitu produktu.

voľnými radikálmi), znižuje únavu a vyčerpanosť.
Zloženie sirupu je mimoriadne vhodné pre deti, neobsahuje alkohol, konzervanty a farbivá.

Odporúčané dávkovanie
Odporúčajú sa 1–2 lyžičky (5–10ml) denne, a to dlhodobo
(počas 1-3 mesiacov). Pri zvýšených nárokoch organizmu
je vhodné užívať dvojnásobnú dávku, a to počas 3 – 7 dní.
Sirup možno riediť malým množstvom vody. Pred použitím
dôkladne pretrepte. Vhodný pre deti od 3 rokov.

