KIDS

הוראות שימוש:

SMARTIK
סירופ על בסיס דבש
בתוספת שמן דגים וויטמינים
מכיל אומגה  DHA - 3מרוכז

מינון מומלץ 2 :כפיות ביום
( 10מ”ל המכילים  200מ”ג )DHA
אין חשיבות לזמן נטילת התוסף.
ניתן לשלב עם כל סוג של מאכל ומשקה.
הוראות אחסון :יש לאחסן במקום קריר ויבש.
לאחר פתיחת המוצר יש לאחסן במקרר.
יש לצרוך תוך  3חודשים מיום פתיחת המוצר.
במידה והדבש מתגבש ניתן לחמם מעט את הבקבוק.
יש לשים את הבקבוק בתוך כוס עם מעט מים חמים.
ההערה הבאה נקבעה על ידי משרד הבריאות לכל
מוצר המוגדר תוסף תזונה:
נשים הרות ,מניקות ,ילדים ואנשים הנוטלים תרופות
מרשם  -יש להיוועץ ברופא .יש להפסיק את השימוש
במקרה של אלרגיה .יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
מכיל דבש  -אין לצרוך מתחת לגיל שנה.

שאלות נפוצות:

מה מיוחד

ב?AXOM/3 SMARTIK-

•  DHAטבעי ומרוכז :אומגה  3מסוג  DHAאשר הינה חומצת
השומן הארוכה ביותר מבין חומצות השומן אומגה .3
• טעים ואיכותי :במרקם ובטעם מתוק שילדים אוהבים.
• ויטמינים :בתוספת ויטמינים וחומצה פולית.
• יעילות 2 :כפיות של  AXOM/3 SMARTIKיספקו
לילדך את כל כמות ה DHA-היומית הנחוצה.
• עומד בתקנים מחמירים למתכות ול.PCB-
ללא תוספת סוכר
ללא ממתיק מלאכותי
ללא חומרים משמרים
ללא חומרי טעם וריח מלאכותיים

מה המנה היומית המומלצת לילדים?
 2כפיות ליום המכילות  10מ"ל.
(כפית מטבח רגילה מכילה כ 5-מ"ל)
מאיזה גיל ניתן לצרוך את הסירופ?
ניתן לצרוך מעל לגיל שנה מאחר והסירופ מכיל דבש.
מתי לאורך היום מומלץ לצרוך את הסירופ?
ניתן לצרוך בכל זמן במשך היום .אין חשיבות לזמן
בו צורכים את הסירופ.
האם צריך לצרוך את הסירופ בשילוב אוכל ?
ניתן לצרוך את הסירופ בין הארוחות וניתן גם לשלב
עם כל סוג של מאכל ומשקה.
מה עושים במידה וסירופ הדבש התגבש במקרר?
במידה והסירופ התגבש יש לשים את הבקבוק בתוך
כוס עם מים חמים למספר דקות.
האם יש תופעות לוואי?
לא ידוע על תופעות לוואי .במקרי אלרגיה יש להפסיק
את השימוש ולהיוועץ ברופא.
האם קיימות התוויות נגד לצריכת הסירופ?
לנוטלים תרופות נוגדי קרישה מומלץ להיוועץ ברופא.
לא ידועות התוויות נגד מעבר לכך.
האם אקסום 3/עומד בתקנים למתכות?
מוצרי אקסום 3/עומדים בתקנים הבינלאומיים המחמירים
ביותר למתכות ולרעלים ובתקן משרד הבריאות.

KIDS

מוצרים נוספים בסדרת אקסום3/
המכילים אומגה  3מסוג  DHAמרוכז:

SMARTIK

- SMARTIK TO GO

שקיקי סירופ לילדים

המוצר מכיל  300מ”ל
כמות לצריכה ממוצעת של חודש אחד
רכיבים :דבש ( ,)75%רכז מיץ אגסים ,שמן דגים (,)3.6%
רכז מיץ לימונים ,חומרי ריח וטעם טבעיים ,ויטמין C
(חומצה אסקורבית) ,חומר מתחלב :פוליסורבט ,20
ויטמין ( Eאלפא טוקופרול) ,ויטמין ( Aרטיניל פלמיטט),
חומצה פולית ,ויטמין ( Dכולקלציפרול) ,ויטמין B12
(ציאנוקובלמין) ,תמצית רוזמרין ,שמן אתרי לימון.
ערכים תזונתיים (ל 100-מ”ל/מנה) :אנרגיה (קלוריות)(קקל)
 ,44/442חלבון (גר’)  ,0.04/0.41פחמימות (גר’) ,9.9/99
שומנים (גר’)  ,0.5/5מתוכם שומן רווי (גר’)  ,0.1/1שומן
טרנס (גר’) פחות מ ,0.004/0.04-כולסטרול (מ”ג) פחות
מ ,0.001/0.01-נתרן (מ”ג) .0.01/0.1
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 - AXOM/3כמוסות

 %מקצובה יומית מומלצת
במנה ( 10מ”ל)*

ילדים  1-3ילדים  4-8ילדים 9-13
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* ,DRIעל פי קביעת מועצת המזון והתזונה של האקדמיה הלאומית
למדעים של ארה”ב .2005

למידע אודות מוצרי אקסום 3/ולמחקרים עדכניים
כנסו לאתרWWW.AXOM3.COM :

או סרקו את הקוד:
יצרן :מדקס ,לינהרטובה צסטה  ,49לובליאנה ,סלובניה.
יבואן :פיור אן נוטרישן בע”מ ת.ד 24077 .תל אביב 61240
כשר פרווה
בהשגחת הרב ישראל יעקב ליכטנשטיין
ראב״ד בד״ץ  KFלונדון
באישור הרה”ר לישראל

לשירות לקוחות ולייעוץ אישי אודות מוצרי AXOM/3

info@puren.co.il 03-6006906
הצטרפו לדף הפייסבוק שלנוAXOM3 :

