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Sambucus dla dzieci 120 ml
 

Cena: 4,33 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać -

Producent NEXON PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety
PRODUCENT: PAMEX PHARMACEUTICALS UG
ILOŚĆ: 120 ml

Sambucus dla dzieci to syrop na bazie owoców z bzu czarnego, stanowiący cenne źródło składników wykazujących korzystny wpływ na
wsparcie odporności organizmu przez cały rok.

ZASTOSOWANIE:

Syrop zalecany powyżej 1. roku życia.

Jest zalecany dla dzieci:

szczególnie w okresie jesienno-zimowym

w sytuacji osłabienia organizmu

w czasie przesilenia wiosennego

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Zalecana dzienna porcja do spożycia:

Dzieci w wieku 1-6 lat: 5 -10 ml dziennie (1 łyżeczka 1 - 2 razy dziennie)

Dzieci powyżej 6. roku życia i dorośli: 10 - 25 ml dziennie (1 łyżeczka 2 - 5 razy dziennie)
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Opakowanie zawiera miarkę

SKŁAD:

woda; substancje słodzące: sacharoza, glukoza jednowodna; ekstrakt z owoców czarnego bzu Sambucus nigra, (DER: 4,2:1)
standaryzowany na 10-15% antocyjanów; suszony sok malinowy; kwas L-askorbinowy (witamina C); glukonian cynku (cynk); substancja
konserwująca: benzoesan sodu; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromaty: truskawkowy, malinowy, cytrynowy.

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

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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