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Pyrosal Kid syrop 100 ml
 

Cena: 14,24 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT:  Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA

ul. św. Mikołaja 65/68

50-951 Wrocław

ILOŚĆ: 100 ml

 

Pyrosal ® KID to syrop, suplement diety zawierający  wyciąg z owoców bzu czarnego , wyciąg z kwiatostanu lipy, z korzenia prawoślazu.

 

ZASTOSOWANIE:

Zawarte w syropie witamina C oraz wyciąg z owoców bzu czarnego wspomagają układ odpornościowy, wpływając korzystnie na 
równowagę sił obronnych organizmu.

Wyciągi z kwiatostanu lipy i kwiatu bzu czarnego wspierają fizjologiczny proces pocenia się.

Wyciągi z korzenia prawoślazu oraz kwiatostanu lipy wpływają kojąco na śluzówkę gardła, wspierając zdrowe funkcjonowanie dróg
oddechowych.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

dzieci od 3 do 5 lat: 1 łyżeczka (5 ml) 3 razy dziennie

dzieci od 6 do 12 lat: 1 łyżeczka (5 ml) 4 razy dziennie

 

 

Składnik 1 łyżeczka
(5 ml)

3 łyżeczki
(15 ml)

4 łyżeczki
(20 ml)

Wyciąg z lipy, bzu czarnego i prawoślazu, w
tym: rutozyd

820 mg

2 mg

2460 mg

6 mg

3280 mg

8 mg

Wyciąg z bzu czarnego
w tym:
antocyjany
polifenole

30 mg

1,3 mg
1,8 mg

90 mg

3,9 mg
5,4 mg

120 mg

5,2 mg
7,2mg

Wyciąg z aceroli
(25% witaminy C)

40 mg
(=10 mg witaminy C)

12,5 % RWS*

120 mg
(=30 mg witaminy C)

37,5 % RWS*

160 mg
(=40 mg witaminy C)

50 % RWS*
Naturalny koncentrat z czarnej porzeczki 330 mg 990 mg 1320 mg

* Referencyjna Wartość Spożycia

 

 

SKŁAD:

sacharoza, woda oczyszczona, wyciąg płynny złożony z kwiatu lipy (Tiliae flos) (40%), kwiatu bzu czarnego (Sambuci flos) (40%) i
korzenia prawoślazu (Althaeae radix) (20%) standaryzowany na rutozyd, naturalny koncentrat z owoców czarnej porzeczki (Ribes nigrum
L.), wyciąg suchy z owoców aceroli (Malpighia glabrae fructus), wyciąg płynny z owoców bzu czarnego (Sambucus nigra L.) (Rubini)
standaryzowany na antocyjany i polifenole.

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.
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Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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