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SOLBETAN syrop 150 ml
 

Cena: 24,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościSOLBETAN 150 mlDietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.Syrop wzmacniający odporność
dla dzieci od 2. roku życia z witaminą D3 i B-glukanem.Solbetan to syrop wzmacniający odporność o starannie dobranej kompozycji
składników o działaniu immunostymulującym, zmniejszający częstość występowania infekcji. Solbetan jest szczególnie zalecany w
okresie jesienno-zimowym, w celu uzupełnienia niedoborów witaminy D3, spowodowanych niewystarczającą syntezą skórną. Zawarty w
preparacie beta-1,3/1,6-D-glukan wzmacnia immunostymulujące działanie syropu.Witamina D3 (cholekalcyferol) odgrywa bardzo ważną
rolę we wzmacnianiu naturalnych sił obronnych organizmu. Witamina D3 stymuluje odporność wrodzoną, wzmacniając funkcje
makrofagów, komórek pierwszej linii obrony przed patogenami. Witamina D3 wspiera również odporność nabytą, wzmacniając działanie
limfocytów T, komórek wyspecjalizowanych do walki przeciwko konkretnym patogenom. Utrzymanie odpowiedniego poziomu witaminy
D3 w organizmie zapewnia efektywne funkcjonowanie komórek układu odpornościowego, zmniejszając częstość występowania infekcji.
Witamina D3 wspomaga wchłanianie wapnia i fosforu zapewniając prawidłowy wzrost oraz mineralizację kości i zębów.Beta-1,3/1,6-D-
glukan to naturalny polisacharyd uzyskiwany w drodze ekstrakcji ze ścian komórkowych drożdży Saccharomyces cerevisiae,
wspomagający odporność organizmu, przez wzmocnienie aktywności, działania i produkcji komórek odpornościowych. Beta-1,3/1,6-D-
glukan aktywuje głównie makrofagi, poprzez łączenie się z receptorami CR3, pobudzając ich zdolność do fagocytozy, co pozwala na
szybką eliminację patogenów z organizmu. Pełna mobilizacja układu odpornościowego następuje po około 72 godzinach od rozpoczęcia
podawania beta-1,3/1,6-D-glukanu, dlatego ważne jest jego systematyczne przyjmowanie.Zalecane spożycieProdukt powinien być
przyjmowany pod nadzorem lekarza.O ile lekarz nie zaleci inaczej, przyjmować w następujący sposób:Dzieci od 2 do 10 roku życia: 5 ml
podczas posiłku 1 raz dziennie.Dzieci powyżej 11 roku życia i dorośli: 10 ml podczas posiłku 1 raz dziennie.Syrop należy wstrząsnąć
przed spożyciem.WażnePrzeznaczenieSyrop wzmacniający odporność dla dzieci od 2. roku życia.Preparat do postępowania
dietetycznego:w okresach obniżonej odpornościw niedoborach witaminy D3w okresie infekcjiprofilaktycznie, w celu wzmocnienia
odpornościSkładnikiwoda, substancja słodząca: ksylitol, beta-1,3/1,6-D-glukan, witamina D, substancja zagęszczająca: guma
ksantanowa, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu, aromat malinowy, barwnik koszenilowy, emulgator:
polisorbat5 ml syropu zawiera:beta-1,3/1,6-D-glukan z drożdży Saccharomyces cerevisiae 50 mg, witamina D (cholekalcyferol) 25 µg
(500%)*.*RWS - Referencyjna Wartość SpożyciaProducentSOLINEAElizówka 65Hala I21-003 Ciecierzyn
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