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APEROP
Tonikum stimulans en versterker

Ingrediënten: water; verdikkingsmiddel: glycerol; suiker: sacharose; 2,3% schorsextract van kina
(CINCHONA PUBESSENS, bron van kinine); 2,3% schorsextract van kaneel (LAURUS
CINNAMOMUM, bron van calcium oxalaat); 1% schorsextract van sinaasappel (CITRUS
AURANTIUM, bron van neohesperidine); 0,7% wortelextract van ginseng (PANAX GINSENG, bron
van saponinen); koninginnebrij; ijzerlactaat; bewaarmiddel: natriumbenzoaat (E211); kaliumiodide.

14 Drinkbare ampullen van 15 ml.
Net : 210ml.
Bevat 6,33% plantenextracten.

Gemiddelde voedingswaarde :
1 amp. = 28,6 kcal - 120,6 kJ.
100 ml = 190,7 kcal - 804 kJ.
15 ml = Koolhydraten : 8,006 g, Eiwitten : 0,0074 g, Vetten : 0,00265 g.

Een drinkbare ampul bevat :
225 μg Jood, 150% van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (A.D.H.) 
2,1 mg Ijzer, 15% van de A.D.H.

De ampul drinkbare APEROP stimuleert de geest en de waakzaamheid : het IJZER en het JOOD dat het

bevat dragen bij tot de cognitieve functie en een normaal energetisch metabolisme. Het IJZER draagt

vooral bij tot een vermindering van de vermoeidheid en JOOD tot het normaal functioneren van het

zenuwstelsel.

De formule bevat ook KONINGINNENGELEI dat het immuunsysteem ondersteunt en enkele

plantenextracten met gekende eigenschappen zoals:

- De bittere planten : KINA en BITTERE SINAASAPPEL die de eetlust stimuleren.
- KANEEL dat bijdraagt tot het behoud van een gezonde spijsvertering.
- GINSENG dat de cognitieve functies en fysieke prestaties ondersteunt.

De aanbevolen gebruiksaanwijzing loopt over de periode van een maand, telkens vóór de voornaamste
maaltijd, één drinkampul gemengd in een glas water of fruitsap.

Het is aangeraden om eerst de ampul goed te schudden voor het openen.

APEROP bewaren bij kamertemperatuur, in hun verpakking beschut tegen het licht.

De aanbevolen tijdslimiet van bewaring staat vermeld op de verpakking.
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