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Zatogrip baby 1+, syrop smak malinowy, 120 ml
 

Cena: 16,43 zł

Opis słownikowy

Marka Zatogrip

Postać syrop

Producent Lek-Am

Rejestracja Środki spożywcze

Substancja
czynna

Acerola

Opis produktu
 

Opis Zatogrip baby 1+, syrop smak malinowy, 120 ml

Opis

Zatogrip baby 1+, syrop, 120 ml

dietetyczny ?rodek spo?ywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.
to podwójna si?a dzi?ki po??czeniu ekstraktów ro?linnych z korzenia pelargonii afryka?skiej oraz owoców czarnego bzu.
smak: malinowy

Sk?ad

Syrop glukozowo-fruktozowy, woda, ekstrakt z owoców czarnego bzu (Sambucus

nigra), ekstrakt z owoców aceroli (Malpighia punicifolia), regulator kwasowo?ci - kwas

cytrynowy, aromat malinowy, ekstrakt z korzenia pelargonii afryka?skiej (Pelargonium

sidoides), cynk (mleczan cynku), sproszkowane owoce malin, witamina D
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(cholekalcyferol).

Warto?? od?ywcza 100 ml 10 ml

Warto?? energetyczna 1486 kJ / 349 kcal 149 kJ / 35 kcal

T?uszcz, w tym:

kwasy t?uszczowe nasycone

0 g

0 g

0 g

0 g

W?glowodany, w tym:

cukry

87 g

75 g

8,7 g

7,5 g

B?onnik pokarmowy 0 g 0 g

Bia?ko 0 g 0 g

Sól 0,01 g 0 g

Owoce czarnego bzu, w tym:

polifenole

40 g

200 mg

4 g

20 mg

Ekstrakt z owoców aceroli, w tym:

witamina C

960 mg

240 mg

96 mg

24 mg*

Ekstrakt z korzenia pelargonii

afryka?skiej

300 mg 30 mg

Cynk 30 mg 3 mg**

Witamina D 100 µg 10 µg***

*%RWS: 30% referencyjnej warto?ci spo?ycia na witamin? C

**%RWS: 30% referencyjnej warto?ci spo?ycia na cynk

***%RWS: 200% referencyjnej warto?ci spo?ycia na witamin? D
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Masa netto

120 ml

W?a?ciwo?ci

Zatogrip baby 1+, syrop:

Ekstrakt z owoców czarnego bzu wp?ywa koj?co na jam? ustn?, krta? oraz

gard?o. Przynosi ulg? w przypadku ich podra?nienia.

Ekstrakt z korzenia pelargonii afryka?skiej wspiera uk?ad oddechowy, aby w

naturalny sposób pomóc z?agodzi? kaszel oraz ból gard?a.

Ekstrakt z owoców aceroli stanowi bogate ?ród?o witaminy C, która pomaga w

prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu odporno?ciowego.

Cynk i witamina D pomagaj? w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu

odporno?ciowego.

Przeznaczenie

Zatogrip baby 1+ przeznaczony jest do post?powania dietetycznego dla dzieci

powy?ej 1.roku ?ycia w stanach

grypy i przezi?bienia,

nie?ytu nosa i zatok,

infekcji ucha ?rodkowego.

Sposób u?ycia
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1 ?y?eczka (5 ml) 2 razy na dob?, w godzinach porannych i

wczesnopopo?udniowych. W zale?no?ci od indywidualnego zapotrzebowania

lekarz mo?e wskaza? inn? porcj? do spo?ycia.

Syrop nale?y wstrz?sn?? przed spo?yciem.

Do produktu do??czona jest miarka, pozwalaj?ca na precyzyjne odmierzenie i

podawanie syropu: przed podaniem rozcie?czy? w 5 ml p?ynu (woda. herbata,

sok).

Przeciwwskazania i ?rodki ostro?no?ci

Nie nale?y stosowa? preparatu w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze

sk?adników preparatu.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Produkt zawiera sk?adniki pochodzenia naturalnego, które mog? by? przyczyn?

wyst?pienia osadu. Nie wp?ywa to na jako?? produktu.

Przechowywa? w temperaturze pokojowej (15-25°C) w ciemnym i suchym

miejscu, w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.

Po otwarciu przechowywa? w lodówce nie d?u?ej ni? 30 dni.
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