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Zatogrip Kids syrop 120 ml
 

Cena: 41,82 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 Wartość odżywczy w 10 ml syropu: Wartość energetyczna 131 kJ/31kcal Białko 0 g Węglowodany 7,6 g w tym cukry 7,6 g 
Tłuszcze 0 g w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0 g Błonnik pokarmowy 0 g Sól 0 g Ekstrakt z owoców aceroli 80 mg w tym witamina C
32 mg (40%) Ksylitol 65 mg Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego 50 mg Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej 30 mg Ekstrakt z ziela
werbeny 30 mg Ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej 20 mg Cynk 3 mg (30%) syrop glukozowo-fruktozowy, woda, regulator
kwasowości-kwas cytrynowy, ksylitol-substancja słodząca, benzoesan sodu - substancja konserwująca. % dziennego zalecanego
spożycia  Wskazania Preparat do postępowania dietetycznego w stanach nieżytu nosa oraz infekcji wirusowych.  Działanie Syrop o
smaku malinowym dla dzieci powyżej 2 roku życia. Wspomaga organizm, przynosi ulgę w przypadku podrażnienia górnych dróg
oddechowychoraz ułatwia oddychanie. Dzięki obecności cynku i witaminy C z owoców aceroli wspiera organizm w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego, a dzięki obecności ksylitolu, dba o uzębienie dzieci, poprzez wpływ na mineralizację ich
zębów.  Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego przynosi ulgę w przypadku podrażnienia górnych dróg oddechowych, dodatkowo wspomaga
układ immunologiczny.  Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej wspiera układ oddechowy, aby w naturalny sposób pomóc złagodzić
kaszel oraz ból gardła.  Ekstrakt z ziela werbeny wpływa kojąco na jamę ustną, gardło, krtań i struny głosowe w przypadku ich
podrażnienia.  Ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej wpływa kojąco na gardło, ułatwia oddychanie. Dodatkowo wspiera układ
odpornościowy oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie uszu.  Ekstrakt z owoców aceroli stanowi bogate źródło witaminy C, która
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.  Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.  Ksylitol naturalny cukier pozyskiwany z drzewa brzozy. Charakteryzuje się korzystnym działaniem na zęby, poprzez
wpływ na ich mineralizację.  Dawkowanie Zaleca się podawanie preparatu u dzieci powyżej 2 roku życia: 1 łyżeczka (5 ml) 2 razy na
dobę, w godzinach porannych i wczesno popołudniowych. Syrop należy wstrząsnąć przed spożyciem. Do produktu dołączona jest
łyżeczka z miarką, pozwalająca na precyzyjne odmierzenie i podawanie syropu.  Informacja Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego. Należy spożywać pod nadzorem lekarza. 
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