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Pyrosal KID, syrop, 100 ml
 

Cena: 12,40 zł

Opis słownikowy

Marka Pyrosal

Postać syrop

Producent Herbapol Wrocław

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Acerola, Bez czarny, Czarna porzeczka, Lipa, 
Prawoślaz, Witamina C

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Pyrosal KID, syrop, 100 ml

Pyrosal KID - Suplement diety dla dzieci od 3 roku życia.

Smak truskawkowy.

Skład Pyrosal KID, syrop, 100 ml

sacharoza, woda oczyszczona, wyci?g p?ynny z?o?ony z kwiatu lipy (Tillae flos)
(40%), kwiatu bzu czarnego (Sambuci flos) (40%) i korzenia prawo?lazu (Althaeae
radix) (20%) standaryzowany na rutozyd, naturalny koncentrat z owoców czarnej
porzeczki (Ribes nigrum L), wyci?g suchy z owoców aceroli (Malpighia glabrae
fructus), wyci?g p?ynny z owoców bzu czarnego (Sambucus nigra L.) (Rubini)
standaryzowany na antocyjany i polifenole

Sk?adnik 1 ?y?eczka (5 ml) 3 ?y?eczki (15 ml)4 ?y?eczki (20 ml)

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

https://www.e-medest.pl
https://www.e-medest.pl/pyrosal-kid-syrop-100-ml.html
https://www.e-medest.pl/marka-pyrosal,dFA-hi0.html
https://www.e-medest.pl/postac-syrop,dDw-sgo.html
https://www.e-medest.pl/producent-herbapol-wroclaw,dCg-gBY.html
https://www.e-medest.pl/rejestracja-suplement-diety,dEw-SAo.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-acerola,dEg-vxM.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-bez-czarny,dEg-mRI.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-czarna-porzeczka,dEg-mhI.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-lipa,dEg-8BM.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-prawoslaz,dEg-XxM.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-witamina-c,dEg-mxE.html
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
Wyci?g z lipy, bzu czarnego i
prawo?lazu w tym:

rutozyd

820 mg

2 mg

2460 mg

6 mg

3280 mg

8 mg

Wyci?g z bzu czarnego w tym:

antocyjany

polifenole

30 mg

1,3 mg

1,8 mg

90 mg

3,9 mg

5,4 mg

120 mg

5,2 mg

7,2 mg

Wyci?g z aceroli

(25% witaminy C)

40 mg

(10 mg wit. C 12,5 %*)

120 mg

(30 mg wit. C 37,5 %*)

160 mg

(40 mg wit. C 50 %*)

Naturalny koncentrat z czarnej
porzeczki

330 mg 990 mg 1320 mg

* Referencyjna Warto?? Spo?ycia

Działanie Pyrosal KID, syrop, 100 ml

Zawarte w syropie witamina C oraz wyciąg z owoców bzu czarnego w odpornościowy, wpływając korzystnie na równowagę sił
obronnych organizmu.

Wyciągi z kwiatostanu lipy i kwiatu bzu czarnego wspierają fizjologiczny proces pocenia się.

Wyciągi z korzenia prawoślazu oraz kwiatostanu lipy wpływają na śluzówkę gardła, wspierając funkcjonowanie dróg oddechowych.

Wysoka zawartość naturalnej witaminy C
Zawiera naturalny rutozyd
Zawiera Rubini - wyciąg płynny z owoców bzu czarnego podwójnie standaryzowany na zawartość polifenoli i antocyjanów
Może być spożywany przez wegan i wegetarian.

Dawkowanie Pyrosal KID, syrop, 100 ml

Zalecane dzienne spożycie syropu:

Dzieci od 3 do 5 lat: 1 łyżeczka (5 ml) 3 razy dziennie
Dzieci od 6 do 12 lat: 1 łyżeczka (5 ml) 4 razy dziennie

Przeciwwskazania Pyrosal KID, syrop, 100 ml

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości ha którykolwiek ze składników preparatu.
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Informacje dodatkowe Pyrosal KID, syrop, 100 ml

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.
Chronić od światła i wilgoci.
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