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BluKid syrop 150 ml
 

Cena: 25,68 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 150 ml

Postać płyn

Producent/
Dystrybutor

OLEOFARM SP. Z O.O.

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

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Nazwa: BluKid
Postać: syrop
Dawka: -
Opakowanie: 150 ml
Skład: 

syrop glukozowo-fruktozowy, woda, ekstrakt z owoców bzu czarnego (Sambucus nigra L.), witamina C (kwas L-askorbinowy), glukonian
cynku, bioflawonoidy cytrusowe (Citrus aurantium L.), sorbinian potasu (substancja konserwująca).

 

Działanie: 

Syrop SambuKid to wyjątkowe połączenie standaryzowanego na zwartość polifenoli i antocyjanów ekstraktu z owoców czarnego bzu*,
witaminy C, cynku i bioflawonoidów cytrusowych. W preparacie znajduje się wysoka zawartość witaminy C i cynku, które pomagają
chronić komórki przed stresem oksydacyjnym i wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Ponadto cynk pomaga
utrzymać prawidłowy metabolizm makroskładników odżywczych, a witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, co jest istotne w stanach obniżonej odporności.

Podwójnie standaryzowany ekstrakt z owoców czarnego bzu, witamina C, cynk i bioflawonoidy cytrusowe.

*UWAGA!Nieprzetworzone owoce czarnego bzu nie nadają się do spożycia. Tylko właściwe przetworzenie owoców czarnego bzu i
podanie w odpowiedniej formie pozwala zachować ich korzystne właściwości.

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

https://www.aptekazdrowie-24.pl
https://www.aptekazdrowie-24.pl/odpornosc/blukid-syrop-150-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
P.U.H. MAJ J. MAJ

Opatowska 10, STASZOW PL
+48 153 070 153

 
Wskazania: 

Do postępowania dietetycznego w celu wspierania funkcji układu immunologicznego w stanach grypy i przeziębienia oraz w okresie
zwiększonego ryzyka wystąpienia infekcji.

 

 

Dawkowanie: 

Dawkowanie i sposób użycia:

w stanach grypy i przeziębienia:

dzieci od 3-go do 6-go roku życia: 5-10 ml (1-2 łyżeczki dołączone do opakowania) dwa razy dziennie

dzieci powyżej 7-go roku życia: 10-15 ml (2-3 łyżeczki dołączone do opakowania) dwa razy dziennie

w celu wspierania odporności w okresach zwiększonego ryzyka wystąpienia infekcji:

dzieci od 3-go do 6-go roku życia: 5 ml (1 łyżeczka dołączona do opakowania) raz dziennie

dzieci powyżej 7-go roku życia: 10 ml (2 łyżeczki dołączone do opakowania) raz dziennie

 

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

 

Dawkowanie (dorośli): 

Nie dotyczy.

Dawkowanie (dzieci): 

Dawkowanie i sposób użycia:

w stanach grypy i przeziębienia:

dzieci od 3-go do 6-go roku życia: 5-10 ml (1-2 łyżeczki dołączone do opakowania) dwa razy dziennie

dzieci powyżej 7-go roku życia: 10-15 ml (2-3 łyżeczki dołączone do opakowania) dwa razy dziennie

w celu wspierania odporności w okresach zwiększonego ryzyka wystąpienia infekcji:

dzieci od 3-go do 6-go roku życia: 5 ml (1 łyżeczka dołączona do opakowania) raz dziennie

dzieci powyżej 7-go roku życia: 10 ml (2 łyżeczki dołączone do opakowania) raz dziennie

 

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
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Dawkowanie (noworodki): 

Preparat nie jest przeznaczony dla noworodków.

Uwagi: 

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego 

Ważna informacja: produkt przyjmuje się według wskazań lekarza i pod jego nadzorem. Nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3-go roku życia.

  Informacja Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Należy spożywać pod nadzorem lekarza.  
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