PROFIL PŘÍPRAVKU

Prevapis Junior sáčky (20×70 g)
Složení

Použití

Fruktóza; rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides L.) – dehydrovaná šťáva z plodů, titrovaná s 1,2% obsahem vitaminu C; acerola (Malpighia
punicifolia L.) – suchý extrakt z plodů, titrovaný s 50% obsahem vitaminu C;
jahodové a malinové aroma; černý rybíz (Ribes nigrum L.) – dehydrovaná šťáva z plodů; propolis E.P.I.D.® – extrakt odvoskovaný a puriﬁkovaný, titrovaný
s 3% obsahem polyfenolů*; glukonát zinku, echinacea (Echinacea purpurea
Moench) kořen – suchý extrakt, titrovaný se 4% obsahem celkových fenolů;
acidiﬁkátor: kyselina citronová; antikoagulant: oxid křemičitý; směs tyndalizovaných mléčných kultur (Lactobacillus casei HA-108, Lactobacillus acidophilus HA-122, Lactobacillus plantarum HA-119, Streptococcus thermophilus HA-110); sladidlo: glykosidy steviolu (z listů Stevia rebaudiana Bertoni).
*analytická metoda stanovení: H.P.L.C.

PREVAPIS JUNIOR sáčky je ve vodě rozpustný doplněk stravy v praktických sáčcích
s jahodovo-malinovou příchutí. Díky vysokému obsahu přírodního vitaminu, C získaného
doplněk stravy
z aceroly a rakytníku řešetlákového, a zinku
podporuje řádné fungování imunitního systému a má antioxidační účinek (zvyšuje ochranu buněk před volnými radikály). PREVAPIS JUNIOR
dále obsahuje tyndalizované mléčné kultury, propolis E.P.I.D.®, černý rybíz a echinaceu.

Charakteristika
Doplněk stravy na bázi vitaminu C z aceroly a rakytníku řešetlákového, černého rybízu, echinacey a propolisu E.P.I.D.® Dále obsahuje
tyndalizované mléčné kultury a zinek. Neobsahuje lepek, barviva ani
konzervační látky. Hlavní aktivní složkou přípravků PREVAPIS JUNIOR je
patentovaný unikátní propolis E.P.I.D.® ve vhodné kombinaci s rostlinnými extrakty. Propolis E.P.I.D.® je patentovanou biotechnologií upravený propolis, z něhož byla odstraněna frakce s alergenním potenciálem
obsahující estery kyseliny kávové.

Dávkování
Doporučuje se 1 sáček denně (dlouhodobě 1–3 měsíce), nejlépe
ráno při snídani, rozpuštěný ve sklenici vody. Při zvýšených nárocích
organismu je vhodné užívat dvojnásobnou dávku, a to po dobu 3–7
dní. Vhodný pro děti od 3 let.

Upozornění
Doporučené dávkování se nesmí překročit. Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl. Uchovávejte
mimo dosah dětí. Uchovávejte v pokojové teplotě. Chraňte před vlhkem a přímým slunečním světlem.

Prevapis Junior sirup (100 ml)
Složení
Třtinový cukr, voda, eukalyptový med, propolis E.P.I.D.® – suchý extrakt odvoskovaný a puriﬁkovaný, titrovaný s 3% obsahem polyfenolů*
(propolis), acerola – suchý extrakt z plodů titrovaný s 25% obsahem
vitaminu C (Malpighia punicifolia L.); emulgátory: cukroestery, sójový
lecitin; třapatka úzkolistá – suchý extrakt z kořene titrovaný s 4% obsahem echinakosidů (Echinacea angustifolia DC.); třešňové aroma; zahušťovadlo: xantanová guma; citronovník – esenciální olej z citronové
kůry (Citrus limon Burm. F.)..
*analytická metoda stanovení: H.P.L.C.

Charakteristika
Doplněk stravy s jedinečným propolisem E.P.I.D. ®, echinaceou,
acerolou a eukalyptovým medem s vysokým obsahem vitaminu C pro
správnou funkci imunity dětí. Neobsahuje lepek, alkohol, barviva ani
konzervační látky. Hlavní aktivní složkou přípravků PREVAPIS JUNIOR
je patentovaný unikátní propolis E.P.I.D.® ve vhodné kombinaci s rostlinnými extrakty. Propolis E.P.I.D.® je biotechnologií upravený propolis,
z něhož byla odstraněna frakce s alergenním potenciálem obsahující
estery kyseliny kávové.

s vysokým obsahem vitaminu C, který přispívá k normální funkci imunitního systému, má antioxidační účinek (zvyšuje ochranu buněk před
volnými radikály), snižuje únavu a stavy vyčerpání. Složení sirupu je
mimořádně vhodné pro děti, neobsahuje alkohol, konzervanty ani
barviva.

Dávkování
Doporučují se 1–2 lžičky (5–10 ml) denně, a to dlouhodobě
(po dobu 1–3 měsíců). Při zvýšených nárocích organismu je vhodné
užívat dvojnásobnou dávku, a to po dobu 3–7 dní. Sirup je možné
naředit malým množstvím vody. Před použitím důkladně protřepejte.
Vhodný pro děti od 3 let

Upozornění
Doporučené dávkování se nesmí překročit. Doplňky stravy nenahrazují pestrou
a vyváženou stravu ani zdravý životní styl.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte
v pokojové teplotě. Chraňte před vlhkem
a přímým slunečním světlem. Po otevření
uchovávejte v chladničce.

Použití
PREVAPIS JUNIOR sirup obsahuje jedinečný propolis E.P.I.D.®, standardizovaný extrakt z echinacey, eukalyptový med a šťávu z aceroly

Produkt je čistě přírodní a na dně lahvičky
se tak mohou tvořit usazeniny, které nesnižují
kvalitu produktu.
doplněk stravy

Více informací na www.edukafarm.cz

