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Grypostop Sambucus Complex syrop 100 ml
 

Cena: 20,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Syropy

Producent VITAMA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Syrop sorbitolowy 70% (substancja słodząca), woda, guma arabska (substancja zagęszczająca), ekstrakt z owoców bzu czarnego
(Sambucus nigra L.), kwas cytrynowy (regulator kwasowości), ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides),
witamina C (kwas L-askorbinowy), glukonian cynku, ekstrakt z ziela werbeny lekarskiej (Verbena officinalis L.), ekstrakt z kwiatu
dziewanny drobnokwiatowej (Verbascum thapsus L), ekstrakt z kwiatu rumianku pospolitego (Matricaria chamomilla L), ekstrakt z
kwiatu lipy zwyczajnej (Tilia vulgaris), sorbinian potasu (substancja konserwująca), aromat: czarna porzeczka

15 ml zawiera:

Ekstrakt z owoców bzu czarnego - 150 mg*
Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej - 60 mg*
Ekstrakt z kwiatu lipy zwyczajnej - 45 mg*
Ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej - 45 mg*
Ekstrakt z kwiatu rumianku pospolitego - 45 mg*
Ekstrakt z ziela werbeny lekarskiej - 45 mg*
Witamina C - 60 mg (75% RWS)
Cynk - 7,5 mg (75% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 100 ml

Charakterystyka
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GRYPOSTOP sambucus complex to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego w formie syropu do
postępowania dietetycznego w stanach:

przedgrypowych
grypy
przeziębienia
infekcji wirusowych
obniżonej odporności

GRYPOSTOP sambucus complex produkt przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci od 6 roku życia 5 ml trzy razy dziennie.
Dorośli 7,5 ml trzy razy dziennie
Produkt należy spożyć doustnie. Można przed podaniem rozcieńczyć z chłodnym płynem np. wodą. Wstrząsnąć przed użyciem.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 25oC), w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym miejscu. Chronić przed
światłem i wilgocią

Producent
Wyprodukowano w Polsce dla:
Vitama S.A., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

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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