
 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

 

Sambucol Junior Syrop 120 ml
 

Cena: 22,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Sambucol Junior, dla dzieci po 6 roku życia, syrop 120 ml

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Sambucol zawiera Antivirin, aktywny składnik wyizolowany z
owoców czarnego bzu, który wspomaga organizm w stanach zwiększonego ryzyka infekcji wirusowej. Ekstrakt z owoców czarnego bzu
ma korzystny wpływ na organizm w stanach zwiększonego ryzyka infekcji wirusowej. Pomaga złagodzić przeziębienie i kaszel.
Wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne, wspomagając naturalne funkcje układu odpornościowego. Aby zachować korzystne
właściwości czarnego bzu konieczne jest ich umiejętne przetworzenie i podanie w odpowiedniej formie. Witamina C i cynk dodatkowo
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Preparat w formie smacznego syropu.

Zastosowanie: do postępowania dietetycznego w stanach: przedgrypowych, grypy, przeziębienia, w celu wspomagania naturalnych
funkcji układu immunologicznego; dla dzieci po 6. roku życia i dorosłych.

Dawkowanie preparatu:
W przebiegu grypy lub przeziębienia:
Dzieci po 6. roku życia: 5–10 ml (1–2 łyżeczki) 2 razy na dobę.
Wspomaganie naturalnej odporności w stanach zwiększonego ryzyka infekcji:
Dzieci po 6. roku życia: 5 ml (1 łyżeczka) na dobę.
Stosować doustnie, nie popijać ani nie mieszać preparatu z innymi płynami.

Składniki:
Syrop glukozowy, woda, sok z owoców bzu czarnego (Sambucus nigra L.), kwas L-askorbinowy (witamina C), aromat malinowy,
regulator kwasowości - kwas cytrynowy, glukonian cynku (cynk), substancja konserwująca – sorbinian potasu.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:
Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników syropu.
Nie używać w przypadku uszkodzenia zamknięcia.
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Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.
Nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia.
Produkt stanowi częściowe źródło pożywienia.
Dzienna porcja substancji nie może być osiągnięta jedynie poprzez zmianę normalnej diety.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Zużyć w ciągu 3 miesięcy po otwarciu.

Dystrybutor:
Adamed Pharma S.A. Pieńków,
ul. M. Adamkiewicza 6A,
05-152 Czosnów.

Wyprodukowane we Francji dla:
PharmaCare Europe Ltd.,
West Sussex, RH10 9NQ,
Wielka Brytania.
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