Vápník, vitamin D a rostlinné extrakty pro období kojení

Yarilo® …aby se mamince i mimiku dařilo!
Gratulujeme k zakoupení doplňku stravy Yarilo® GalaktizTM. Zvolila jste správně. Děkujeme. Věříme, že
s Yarilo® GalaktizTM se Vám i Vašemu miminku bude dařit.
Yarilo® GalaktizTM obsahuje rostlinné extrakty, vápník a vitamin D. Jestřabina lékařská podporuje kojení.
Fenykl podporuje kojení a přispívá k dobrému trávení. Výtažek z aksamitníku obsahuje lutein, který patří
mezi dominantní karotenoidy nacházející se v oční sítnici a v mozku novorozenců i dospělých.
Vitamín D podporuje normální vstřebávání/využití vápníku a fosforu a spolu s vápníkem je potřebný
pro normální růst a vývin kostí u dětí. Vitamin D přispívá k normální funkci imunitního systému u dospělých
i u dětí. Vitamín D a vápník podporují udržení normálního stavu zubů.
Doporučené dávkování: Užívejte 2 tablety jednou denně mezi jídly (nejméně hodinu před nebo po jídle).
Zapijte dostatečným množstvím tekutiny.
Doporučená doba užívání: Po celé období kojení.
Nezapomeňte si zajistit také Yarilo® einstein 2 – doplněk stravy speciálně vyvinutý i pro období kojení.
Obsahuje 100 % folátu v aktivní formě a navíc omega-3 (DHA). Výhodné balíčky naleznete na eshop.axonia.cz.
Složení: Uhličitan vápenatý; plnidlo: mikrokrystalická celulóza; fenykl obecný (Foeniculum vulgare
Mill., plod) – suchý extrakt titrovaný na 1 % esenciálního oleje; protispékavé látky: zesíťovaná sodná
sůl karboxymethylcelulózy, hořečnaté soli mastných kyselin, oxid křemičitý; jestřabina lékařská (Galega
officinalis L., rostlina s květy); potahové látky – emulgátory: hydroxypropylmethylcelulóza, mikrokrystalická
celulóza, lešticí látka: mastná kyselina (kyselina stearová); aksamitník vzpřímený (Tagetes erecta L., okvětní
lístky) – extrakt titrovaný na 20 % luteinu; barviva: oxid titaničitý, riboflavin (vitamin B2), kaustický sulfitový
karamel; Vitamin D (cholekalciferol).
Upozornění a varování: Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Doplňky stravy nejsou určeny jako
náhrada pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Uchovávejte mimo dosah dětí mladších tří let.
Výrobek je určen pro dospělé ženy. Uchovávejte na chladném a suchém místě chráněném před zdroji tepla.
Neužívejte, pokud je obal poškozený. Neužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Neužívejte v případě alergie
nebo podezření na alergii na nějakou složku výrobku.
Neobsahuje lepek.
Přirozeně bez laktózy.
Balení: 30 tablet po 1,3 g
Čistá hmotnost: 39 g
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Výrobce a distributor: AXONIA, a.s., Bydžovská 185, 190 14 Praha 9, Česká republika, www.axonia.cz,
www.yarilo.cz, eshop.axonia.cz, tel. +420 224 240 832.
Pro AXONIA, a.s. vyrábí Erbozeta S.p.A., Strada delle Seriole, 41/43, 47894 Chiesanuova, Republika San Marino.
Yarilo® je registrovaná ochranná známka AXONIA, a.s.
GalaktizTM je trademark AXONIA, a.s.

Vápnik, vitamín D a rastlinné extrakty pre obdobie dojčenia

Yarilo® …aby sa mamičke aj bábätku darilo!
Gratulujeme k zakúpeniu výživového doplnku Yarilo® GalaktizTM. Zvolila ste správne. Ďakujeme. Veríme, že
s Yarilo® GalaktizTM sa Vám i Vášmu bábätku bude dariť.
Yarilo® GalaktizTM obsahuje rastlinné extrakty, vápnik a vitamín D. Jastrabina lekárska podporuje dojčenie.
Fenikel podporuje dojčenie a prispieva k dobrému tráveniu. Výťažok z aksamietnice obsahuje luteín, ktorý
patrí medzi dominantné karotenoidy nachádzajúce sa v očnej sietnici a v mozgu novorodencov i dospelých.
Vitamín D podporuje normálny vstrebávanie/využitie vápnika a fosforu a spolu s vápnikom je potrebný pre
normálny rast a vývin kostí u detí. Vitamín D prispieva k normálnej funkcii imunitného systému u dospelých
aj u detí. Vitamín D a vápnik podporujú udržanie normálneho stavu zubov.
Odporúčané dávkovanie: Užívajte 2 tablety raz denne medzi jedlami (najmenej hodinu pred alebo po jedle).
Zapite dostatočným množstvom tekutiny.
Odporúčaná doba užívania: Po celé obdobie dojčenia.
Nezabudnite si včas zabezpečiť Yarilo® einstein 2 špeciálne vyvinutý aj pre obdobie dojčenia. Obsahuje 100 %
folátu v aktívnej forme a navyše omega-3 (DHA). Výhodné balíčky nájdete na eshop.axonia.sk.
Zloženie: Uhličitan vápenatý; plnidlo: mikrokryštalická celulóza; fenikel obyčajný (Foeniculum vulgare Mill.,
plod) – suchý extrakt titrovaný na 1% esenciálneho oleja; protihrudkujúce látky: sieťovaná sodná soľ karboxymetylcelulózy, horečnaté soli mastných kyselín, oxid kremičitý; jastrabina lekárska (Galega officinalis L.,
rastlina s kvetmi); poťahové látky – emulgátory: hydroxypropylmetylcelulóza, mikrokryštalická celulóza, leštiaca látka: mastná kyselina (kyselina stearová); aksamietnica vzpriamená (Tagetes erecta L., okvetné lístky)
– extrakt titrovaný na 20% luteínu; farbivá: oxid titaničitý, riboflavín (vitamín B2), kaustický sulfitový karamel;
vitamín D (kolekalciferol).
Upozornenia a varovania: Odporúčaná dávka sa nesmie presiahnuť. Výživové doplnky nie sú určené ako
náhrada za rozmanitú stravu. Uchovávajte mimo dosah malých detí. Výrobok je určený pre dospelé ženy.
Uchovávajte na chladnom a suchom mieste chránenom pred zdrojmi tepla. Neužívajte, pokiaľ je obal poškodený. Neužívajte po uplynutí doby použiteľnosti. Neužívajte v prípade alergie alebo podozrenia na alergiu na
nejakú zložku výrobku.
Neobsahuje glutén.
Prirodzene bez laktózy.
Balenie: 30 tabliet po 1,3 g
Čistá hmotnosť: 39 g
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Výrobca a distribútor: AXONIA, a.s., Bydžovská 185, 190 14 Praha 9, Česká republika, www.axonia.sk,
www.yarilo.sk, eshop.axonia.sk, tel. +420 224 240 832
Pre AXONIA, a.s. vyrába Erbozeta S.p.A., Strada delle Seriole, 41/43, 47894 Chiesanuova, Sanmarínska republika.
Yarilo® je registrovaná ochranná známka AXONIA, a.s.
GalaktizTM je trademark AXONIA, a.s.

