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Sambucus Kids syrop 120 ml
 

Cena: 16,60 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent SIROSCAN SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Sambucus Kids, syrop dla dzieci po 1 roku życia, smak malinowy, 120ml

Sambucus Kids zawiera kompozycję dwóch starannie dobranych, standaryzowanych ekstraktów z owoców bzu czarnego. Zastosowane
ekstrakty w syropie są wysoko skoncentrowane, 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 L.

Sambucus Kids to cenne źródło dobroczynnych składników o korzystnym wpływie na wsparcie odporności przez cały rok.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki zawarte w produkcie.

Zalecane spożycie: syrop zalecany powyżej 1 roku życia. Dzieci w wieku 1-6 lat: 5-10ml dziennie (1 łyżeczka 1-2 razy dziennie); dzieci
powyżej 6 roku życia i dorośli: 10-25ml dziennie (1 łyżeczka 2-5 razy dziennie). Opakowanie zawiera miarkę.

Składniki: organiczny syrop z agawy; koncentrat soku z aronii; 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.

Przeciwwskazania: nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety.
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Zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Szczelnie zamknięty syrop przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Po otwarciu należy spożyć w ciągu 1 miesiąca.

Dystrybutor:
Sirowa Poland Sp. z o.o.,
ul.Poselska 11,
03-931 Warszawa.
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