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Sambucol Kids, płyn, 120 ml
 

Cena: 16,88 zł

Opis słownikowy

Marka Sambucol

Postać płyn

Producent Adamed

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Bez czarny, Witamina C

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Sambucol Kids, płyn, 120 ml

Syrop Sambucol Kids to preparat wzmacniający dla dzieci powyżej 3. roku życia. Ekstrakt z owoców czarnego bzu poprawia działanie
systemu odpornościowego w walce z wirusami. Witamina C wzmacnia naczynia krwionośne. Syrop zmniejsza ryzyko zachorowania na
przeziębienie i grypę, a w razie choroby łagodzi jej przebieg.

Skład Sambucol Kids, płyn, 120 ml

Syrop glukozowy, woda, sok z owoców bzu czarnego (Sambucus nigra L.), kwas L-

askorbinowy (witamina C), regulator kwasowo?ci – kwas cytrynowy, substancja

konserwuj?ca – sorbinian potasu.

Sk?adniki 5 ml % RWS 10 ml % RWS* 20 ml % RWS*
Sok z
owoców

0,95 g --- 1,9 g --- 3,8 g ---
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bzu
czarnego

Witamina C 32,5 mg 40,6% 65 mg 81,25% 130 mg 162,5%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Produkt bezglutenowy.

Produkt nie zawiera sztucznych barwników.

Działanie Sambucol Kids, płyn, 120 ml

Owoce czarnego bzu wspierają naturalne funkcje układu odpornościowego.

Witamina C wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Wskazania Sambucol Kids, płyn, 120 ml

Sambucol Kids to preparat w płynie dla dzieci powyżej 3 roku życia, zawierający kompozycję składników wspierających pracę układu
odpornościowego.

Dawkowanie Sambucol Kids, płyn, 120 ml

Dzieci powyżej 3. do 6. roku życia: 5 ml dziennie.

Dzieci powyżej 6. roku życia: 10 ml dziennie.

Dorośli: 20 ml dziennie.

Płyn należy spożyć bezpośrednio, bez popijania i mieszania z innymi płynami.

Informacje dodatkowe Sambucol Kids, płyn, 120 ml

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią nie powinny przyjmować produktu bez konsultacji ze specjalistą.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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