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Sambucol Kids syrop 120 ml
 

Cena: 22,84 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Sambucol Kids, syrop dla dzieci po 3 roku życia, 120 ml

Sambucol Kids to preparat zawierający kompozycję składników wspierających pracę układu odpornościowego. Przeznaczony jest dla
dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych. Owoce czarnego bzu mają korzystny wpływ na organizm wymagających wsparcia odporności w
okresach jesienno-zimowych. Wykazują właściwości antyoksydacyjne, wspomagając naturalne funkcje układu odpornościowego.
Witamina C przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: dzieci powyżej 3. do 6. roku życia: 1 łyżeczka (5 ml) dziennie; dzieci powyżej 6. roku życia: 2 łyżeczki (10 ml) dziennie;
dorośli: 4 łyżeczki (20 ml) dziennie.

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

1 łyżeczka (5ml) zawiera: sok z owoców bzu czarnego 950mg, witamina C 32,5mg (40,6%)*.

2 łyżeczki (10ml) zawierają: sok z owoców bzu czarnego 1900mg, witamina C 65mg (81,25%)*.

4 łyżeczki (20ml) zawierają: sok z owoców bzu czarnego 3800mg, witamina C 130mg (162,5%)*.

*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i karmiących.

Ważne wskazówki:

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

https://www.e-panaceum.eu
https://www.e-panaceum.eu/sambucol-kids-syrop-120-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

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

 

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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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