
Produktová informace 

Apetister Junior 
Doplněk stravy se sladidlem v tekuté podobě s příchutí maliny a černého rybízu pro děti od tří let 

100 ml 
 

Pimpinella anisum 
Cichorium intybus 

Foeniculum vulgare 
Mentha piperita 

 
- anýzový a fenyklový extrakt podporují chuť k jídlu 
- mátový extrakt napomáhá správnému trávení 
 
Apetister Junior je pečlivě vybraná kombinace bylin a vitamínů, doporučená pro děti od 3 let. 
 
Extrakt z máty peprné napomáhá správnému trávení a podporuje správnou funkci gastrointestinální 
soustavy. 
Extrakt z kořene čekanky obecné podporuje správnou funkci střevního traktu, produkci trávicích šťáv 
a pohyby střev.  
Extrakt z bedrníku anýzu podporuje správnou činnost střevního traktu a chuť k jídlu. 
 
Objem: 100 ml 

 Denní 
doporučená 

dávka (10 ml) 

Referenční 
hodnota 
příjmu 

Extrakt z bedrníku anýzu 16,7 mg * 

Extrakt z máty peprné 16,7 mg * 

Extrakt z čekanky obecné 16,7 mg * 

Extrakt z fenyklu obecného 11,0 mg * 

Riboflavin (vitamin B2) 0,70 mg 50 % 

Vitamin B6 0,70 mg 50 % 

Niacin (ekvivalent niacinu) 8,00 mg 50 % 

*referenční hodnota příjmu není stanovena 

Doporučené denní dávkování: Děti starší 3 let, děti školního věku i dospívající: 5 ml dvakrát denně 
před nebo během jídla. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Doplňky stravy nejsou náhradou 
pestré stravy. Vyvážená a pestrá strava a zdravý životní styl jsou důležité. 
Tekutá forma doplňku stravy je obzvlášť vhodná pro děti od 3 let pro její snadné užívání. 
Před použitím protřepat. Sediment není na závadu. 
Upozornění: Neužívejte při alergii na kteroukoli složku přípravku. Nadměrné užívání může mít 
projímavé účinky. 
Složení: voda, zahušťovadla: sorbitoly a glycerol, koncentrát z černého rybízu, zahušťovadlo: 
xantanová guma, konzervant: benzoát sodný, extrakt z bedrníku anýzu, extrakt z kořene čekanky 
obecné, extrakt z máty peprné, malinové aroma, extrakt z fenyklu obecného, nikotinamid, riboflavin-
5´-fosfát sodný, pyridoxin-hydrochlorid. 
Uchovávání: Uchovávejte v originálním obalu při teplotách do 25 °C. Chraňte před světlem a vlhkostí. 
Chraňte před chladem a mrazem. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
Vyrobeno v EU pro Aflofarm Czech Republic s.r.o. 
Distributor:  
Aflofarm Czech Republic s.r.o. 
Vinohradská 33/89 
120 00 Praha – Vinohrady, Česká republika, office@aflofarm.cz 

 


