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SAMBUCUS KIDS syrop 120 ml
 

Cena: 16,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent SIROSCAN SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościSAMBUCUS KIDS syrop 120 mlSambucus Kids to pyszny syrop na bazie owoców z bzu czarnego, stanowiący cenne źródło
składników wykazujących korzystny wpływ na wsparcie odporności organizmu przez cały rok.Sambucus Kids zawiera kompozycję
dwóch starannie dobranych, standaryzowanych ekstraktów z owoców bzu czarnego. Zastosowane ekstrakty w syropie Sambucus Kids
są wysokoskoncentrowane, zawierają gwarantowaną ilość polifenoli oraz antocyjany.Antocyjany to naturalne barwniki roślinne z grupy
polifenoli, które wykazują korzystne właściwości dla organizmu.Ekstrakty otrzymywane są ze specjalnie wyselekcjonowanych,
dojrzałych owoców bzu czarnego Sambucus nigra LBez czarny jest naturalnym składnikiem o tradycyjnym zastosowaniu w
celu:zapewnienia prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznegowsparcia pracy górnych dróg oddechowychSyrop zalecany
powyżej 1. roku życia.Jest zalecany dla dzieci:szczególnie w okresie jesienno-zimowymw sytuacji osłabienia organizmuw czasie
przesilenia wiosennegoZalecane spożycieZalecana dzienna porcja do spożycia:Dzieci w wieku 1-6 lat: 5 -10 ml dziennie (1 łyżeczka 1 - 2
razy dziennie)Dzieci powyżej 6. roku żyda i dorośli: 10 - 25 ml dziennie (1 łyżeczka 2 - 5 razy dziennie)Opakowanie zawiera
miarkęWażnePrzeciwwskazania: Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik syropu.Nie należy przekraczać zalecanej
dziennej porcji.Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb
życia.Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.Przechowywać w temperaturze
pokojowej.Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.Składnikiorganiczny syrop z agawy;
regulator kwasowości - kwas cytrynowy; ekstrakt z owoców bzu czarnego (Sambucus nigra L) standaryzowany na 13% antocyjanów,
DER 64:1; ekstrakt z owoców bzu czarnego (Sambucus nigra L) standaryzowany na 10% polifenoli, DER 5:1; aromat malinowy naturalny,
maltodekstryna, sproszkowane owoce malin.5ml syropu zawiera: ekstrakt z owoców bzu czarnego 17,5mg, w tym: antocyjany 2,275mg;
ekstrakt z owoców bzu czarnego 7,5mg, w tym: polifenole 0,75mg.ProducentPAMEX PHARMACEUTICALS UGIn der Stelzbach1 ,
Niemcy65618 SeltersDystrybutorSIROSCANPoselska 1103-931 Warszawa
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