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Zatogrip Baby syrop 120 ml
 

Cena: 36,47 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent/
Dystrybutor

PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Rejestracja Diet.środ.spoż.specjal.przezn.med.

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Składniki: Syrop glukozowo-fruktozowy, woda, ekstrakt z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra), ekstrakt z owoców aceroli
(Malpighia punicifolia), regulator kwasowości - kwas cytrynowy, aromat malinowy, ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej
(Pelargonium sidoides), cynk (mleczan cynku), sproszkowane owoce malin, witamina D (cholekalcyferol).  Wartość odżywcza oraz skład
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia:  Wartość odżywcza 100 ml 10 ml Wartość energetyczna 1167 kJ / 275 kcal 117 kJ / 28 kcal
Tłuszcz, w tym: kwasy tł. nasycone 0,2 g 0,1 g 0 g 0 g Węglowodany, w tym: cukry 68 g 47 g 6,8 g 4,7 g Błonnik 0,7 g 0 g Białko 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 afrykańskiej 300 mg 30 mg Cynk 30 mg 3 mg** Witamina D 100 mcg 10 mcg***  
*%RWS: 30% referencyjnej wartości spożycia na witaminę C **%RWS: 30% referencyjnej wartości spożycia na cynk ***%RWS: 200%
referencyjnej wartości spożycia na witaminę D  Wskazania Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego dla
dzieci powyżej 1. roku życia.  ZATOGRIP BABY przeznaczony jest do postępowania dietetycznego w stanach grypy i przeziębienia,
nieżytu nosa i zatok, iniekcji ucha środkowego.  Działanie Syrop o smaku malinowym dla dzieci od 1 roku życia, do postępowania
dietetycznego w stanach przeziębiania i grypy, nieżytu nosa i zatok, infekcji ucha środkowego.  Ekstrakty roślinne syropu wspierają układ
oddechowy, poprzez łagodzenie objawów kaszlu i bólu gardła , jak również przynoszą ulgę w przypadku podrażnienia jamy ustnej i
krtani.  Składniki wspomagają również organizm w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.  Dawkowanie Produkt
przyjmowany pod nadzorem lekarza.  1 łyżeczka (5 ml) 2 razy na dobę, w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych. W zależności
od indywidualnego zapotrzebowania lekarz może wskazać inną porcję do spożycia.  Syrop należy wstrząsnąć przed spożyciem. Do
produktu dołączona jest miarka, pozwalająca na precyzyjne odmierzenie i podawanie syropu: przed podaniem rozcieńczyć w 5 ml płynu
(woda. herbata, sok).  Informacja Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Należy spożywać pod
nadzorem lekarza. 
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