
Range PEDIAKID JANUARY 2017– v170120171/55

Η 100% φυσική λύση που προτιμάται απο τις μητέρες!



Range PEDIAKID JANUARY 2017– v170120172/55

Οδηγίες χρήσης : 
1 κουταλάκι του γλυκού 2 φορές την μέρα, μετά το γεύμα

PEDIAKID ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΟΡΕΞΗΣ

125 ml

Κατάλληλο για παιδιά μέχρι 
την εφηβική ηλικία, συνδυάζει 
τα πιο αποτελεσματικά φυσικά 
δραστικά συστατικά που 
διεγείρουν την όρεξη και 
συντελούν στην σωστή αύξηση 
βάρους.

Mε εκχυλίσματα κουρκουμά και 
τριγωνέλλας που βοηθούν 
στην τόνωση της όρεξης.Πηγή 
βιταμινών C και B12 που 
συμβάλλουν στην φυσιολογική 
λειτουργία των μεταβολικών 
διεργασιών και στη μείωση της 
κόπωσης αντίστοιχα. Οι 
βιταμίνες C και Β12 μειώνουν 
την κούραση και βελτιωνουν τα 
επιπεδα ενέργειας.

Χωρίς Γλουτένη

Γεύση βατόμουρο



Range PEDIAKID JANUARY 2017– v170120173/55

Οδηγίες χρήσης : 
Μεχρι 5 χρονών : 1 κουταλάκι του γλυκού 2 φορές την μέρα, μετά το γεύμα
Από 5 χρονών και άνω :2 κουταλάκια του γλύκου το πρωί και 1 το απόγευμα

PEDIAKID 22 ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

125 ml

Συμβάλλει στην ημερήσια λήψη βιταμινων 
κατάλληλες για το παιδί καθως συνδυάζει τα πιο 
αποτελεσματικά φυσικά δραστικά συστατικά που 
προωθούν την σταθερή και ισορροπημένη 
ανάπτυξη του παιδιού.

Ενισχύει το ανοσοποιητικό καθώς ειναι πλούσιο σε 
βιταμίνες Β- C - E - B1 - B2 - B3 - B5 - B6 - B8 - B9 -
B12 -D3

καθως και προβιταμίνη Α, Ε και μολυβδαίνιο που 
συμβάλλουν στην φυσιολογική ανάπτυξη των 
παιδιών.

Όλα τα παραπάνω σε συνδιασμό με το σιρόπι 
αγαύης που αποτελείται από

ανεπεξέργαστα φυσικά σάκχαρα και ειναι 
αποκλειστικότητα των εργαστηρίων INELDEA 
συμβάλλουν και αυτα με την σειρά τους στην καλή 
λειτουργία του οργανισμού

Γεύση πορτοκάλι, βερίκοκο

Χωρίς Γλουτένη



Range PEDIAKID JANUARY 2017– v170120174/55

PEDIAKID OMEGA 3

Οδηγίες χρήσης : 
Μεχρι 5 χρονών : 1 κουταλάκι του γλυκού, μετά το γεύμα
Από 5 χρονών και άνω : 2 κουταλάκια του γλυκού μετά το γεύμα

125 ml

Στην περιοδο του σχολειου, όταν η πνευματική 
δραστηριότητα είναι πιο έντονη, το παιδί σας 
πρέπει να μείνει ιδιαίτερα συγκεντρωμένο.

Το PEDIAKID Ωμέγα 3 ειναι πλούσια σε DHA, ένα 
ω-3 λιπαρό οξύ που προέρχεται από ιχθυέλαιο, 
διατηρεί τη γνωστική λειτουργία (μνήμη, τη 
συγκέντρωση, την όραση, τη μάθηση, κλπ).

Πλούσιο σε βιταμίνες A, C, D, E οι οποίες 
συμβάλλουν στην φυσιολογική λειτουργία του 
ανοσοποιητικού αλλά και στην διατήρηση τησ 
φυσιολογικής κατάστασης των οστών. 

Υπέροχα αρωματισμένο είναι ιδανικο για 
συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της σχολικης 
περιοδου

Γεύση λεμόνι-κόλα

Χωρίς Γλουτένη



Range PEDIAKID JANUARY 2017– v170120175/55

Οδηγίες χρήσης : 
Μεχρι 5 χρονών : 1 κουταλάκι του γλυκού το πρωί και 1 μετά το μεσημεριάνο
Από 5 χρονών και άνω : 2 κουταλάκια του γλυκού το πρωί και 1 μετά το μεσημεριάνο

PEDIAKID ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

125 ml

Μειώνει την διεγερση και καταπολεμα τις 
μικρές συναισθηματικές ανισορροπίες που τα 
παιδιά βιωνουν καθημερινα όπως η κακή 
διάθεση και η νευρικότητα, τα οποία μπορεί 
να επιδεινώνονται από τους γρήγορους 
ρυθμούς της σύγχρονης ζωής.

Τα αποτελεσματικά φυσικά ενεργά συστατικά 
οπως το βάλσαμο λεμονιού και τα άνθη 
πορτοκαλιάς σε συνδιασμο με τα εκχυλίσματα 
πασσιφλόρας και λυκίσκου, συμβάλλουν στη 
μείωση της υπερδιέγερσης.

Ταυτοχρονα ειναι πλούσιο σε βιταμίνη Β6 
που είναι απαραίτητη για την φυσιολογική 
λειτουργία του εγκεφάλου 

Χωρίς Γλουτένη

Γεύση φραγκοστάφυλλο



Range PEDIAKID JANUARY 2017– v170120176/55

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ PEDIAKID

Στην προσπάθειά της να δώσει στα παιδιά τις καλύτερες πηγές 
συμπυκνωμένων θρεπτικών συστατικών και δραστικών στοιχείων 
με φυσιολογική επίδραση, τα εργαστήρια ΙNELDEA ανέπτυξαν τα 
PEDIAKID: μια σειρά προϊόντων που δημιουργήθηκαν σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας ειδικά για το παιδί.

Tα ενεργά φυτικά εκχυλίσματα που περιέχονται στα προϊόντα 
PEDIAKID επιλέγονται προσεκτικάγια τις αναγνωρισμένες τους 

ιδιότητες και την απαλή τους δράση.

Όλα τα πόσιμα συμπυκνωμένα PEDIAKID περιέχουν διαλυτές ίνες 
ακακίας, με επίδραση στην εξισορρόπηση της εντερικής χλωρίδας.

Αποκλειστικότητα των εργαστηρίων INELDEA, το σιρόπι αγαύης 
που αποτελείται απόανεπεξέργαστα φυσικά σάκχαρα.



Range PEDIAKID JANUARY 2017– v170120177/55

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
ΤΗΛ:2815-009631
FAX:2810-323770

SITE: gparapharm.gr
ΔΙΕΥΘ: ΗΣΙΟΔΟΥ 4, ΤΚ 71307

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ


