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BluKid syrop 150 ml
 

Cena: 22,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Syropy

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
syrop glukozowo-fruktozowy, sok z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra L.), ekstrakt z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra L.)
standaryzowany na 6% polifenoli i 3,8% antocyjanów, woda, kwas L-askorbinowy, ekstrakt w owocu gorzkiej pomarańczy (Citrus
aurantium L.) standaryzowany na zawartość bioflawonoidów, glukonian cynku, substancja konserwująca: sorbinian potasu.

Dzienna porcja (30 ml) zawiera:

sok z owoców czarnego bzu 9 g*
podwójnie standaryzowany ekstrakt z owoców czarnego bzu 2 g*, w tym:

polifenole 120 mg
antocyjany 76 mg

witamina C 240 mg (300% RWS)
bioflawonoidy cytrusowe 54 mg*
cynk 4,5 mg (45%RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Objętość netto: 150 ml

Charakterystyka
Preparat polecany jest dzieciom od 3-go do 12-go roku życia w celu uzupełniania diety w składniki wspomagające pracę układu
odpornościowego. Polecany jest zwłaszcza w okresie zwiększonej zachorowalności na grypę i przeziębienie: w okresie jesienno-
zimowym oraz w okresie przesilenia wiosennego.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

Stosowanie
Dzieci od 3-go do 12-go roku życia 10 ml (2 łyżeczki dołączone do opakowania) 3 razy dziennie. Przed spożyciem wstrząsnąć.

Przechowywanie
Przechowywać w temp. pokojowej, w ciemnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla
małych dzieci.

Producent
Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław

Ważne informacje
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.

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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