Junior

Uztura bagātinātājs ar saldinātāju

Lavanda veicina relaksāciju un veselīgu miegu.

IEPAKOJUMĀ: 120 granulas pa 400 mg, iepakotas 15 blisteros. Neto
masa 48 grami.
Sastāvdaļa
(dilstošā masas secībā)

Latīniskais
nosaukums

Daudzums un
mērvienība (dienas
devā – 4 granulās)

Maltīts (saldinātājs) (E965)			
Šitake sēnes pulveris

Lentinula edodes

115,14

mg

Melleņu ogu ekstrakts

Vaccinium myrtillus

105

mg

Sibīrijas žeņšeņa saknes ekstrakts Eleutherococcus senticosus

80,10

mg

Pasifloras lakstu ekstrakts

Passiflora edulis

73,5

mg

Lavandas ziedu ekstrakts

Lavandula angustifolia

73,5

mg

Sarkano augļu aromatizētājs			
Propoliss		

60

mg

Romiešu kumelītes ziedu ekstrakts Chamaemelum nobile

55,5

mg

Priedes skuju ekstrakts

Pinus sylvestris

51,6

mg

Citronmētras lapu ekstrakts

Melissa officinalis

37,5

mg

Žeņšeņa saknes ekstrakts

Panax ginseng

29,28

mg

Dabīga krāsviela:
biešu sarkanais (E162) 			
Kakao koka sēklu ekstrakts

Theobroma cacao

21,54

mg

Spirulīnas aļģes pulveris

Spirulina platensis

20,4

mg

Kviešu dīgstu ekstrakts

Triticum aestivum

19,32

mg

Miežu dīgstu ekstrakts

Hordeum vulgare

19,32

mg

Auzu graudu ekstrakts

Avena sativa

19,32

mg

Sarkano vīnogu kauliņu ekstrakts Vitis vinifera

9,84

mg

Zaļaļģes pulveris

4,44

mg

Ulva lactuca

Dabīga krāsviela:
vīnogu antocianīni (E163)				
Apelsīnu ēteriskā eļļa

Citrus sinensis			

Rūgtā apelsīna ziedu ēteriskā eļļa Citrus aurantium			
Olīvkoka lapu ekstrakts

Olea europaea

2,4

mg

Tomāta augļu ekstrakts
Lycopersicon esculentum
2,4
mg
(satur likopēnu 0,14 mg)				
Citronu ēteriskā eļļa

Citrus limonum			

Brūnaļģes lapoņa ekstrakts

Fucus vesiculosus

Eikalipta ēteriskā eļļa

Eucalyptus globulus			

Priedes ēteriskā eļļa

Pinus sylvestris

1,08

mg

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI: 4 granulas dienā blistera aizmugurē norādītajā
secībā, ļaujot tām pakāpeniski izšķīst mutē.
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI: Nepārsniegt ieteicamo dienas devu. Nedrīkst
lietot grūtnieces vai sievietes, kas baro bērnu ar krūti, un bērni jaunāki par 18
gadiem. Pārmērīga lietošana var izraisīt caureju veicinošu iedarbību. Nelietot,
ja ir alerģija pret bišu produktiem vai citām sastāvdaļām. Uztura bagātinātājs
jāglabā bērniem nepieejamā vietā. Neizmantot uztura bagātinātāju kā
pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietotāju.
Neizmantot uztura bagātinātāju kā pilnvērtīga un sabalansēta uztura
aizvietotāju.
UZGLABĀŠANA: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, aizsargāt no tiešiem saules
stariem. Ieteicams līdz (beigām): skat. uz iepakojuma. Partijas Nr.: skat.
uz iepakojuma.
RAŽOTĀJS: LGZ S.A. - 416, Isaac Newton Street - Technoparc Epsilon 1
83700 St-Raphael - Francija - +33 (0) 4 94 51 19 01.
REĢIONĀLAIS IZPLATĪTĀJS: HappyCo Distribution - Sp. Z o. o.
Ul.Jutrzenki 177, Varšava 02-231, Polija.
www.myhcgroup.com

