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Pyramidonek grypa i przeziębienie kids 100 ml
 

Cena: 18,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Syropy

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
miód, sacharoza, woda do przygotowania ekstraktów, sok malinowy zagęszczony, ekstrakt suchy z kwiatostanów lipy (Tiliae
inflorescentia), ekstrakt suchy z kwiatów i liści wiązówki błotnej (Filipendula ulmaria), sok z bzu czarnego zagęszczony, ekstrakt suchy z
owoców róży (Rosa canina), ekstrakt suchy z czosnku (Allium sativum), substancja konserwująca: benzoensan sodu, mleczko pszczele,
ekstrakt suchy z kwiatów bzu czarnego (Sambuccus nigra), witamina C (kwas L-askorbinowy), cynk (glukonian cynku), witamina A
(octan retinylu).
Wartość odżywcza 100 ml   

15 ml

(3 łyżeczki)

  

30 ml

(6 łyżeczek)
Wartość energetyczna   

1350 kJ

(318 kcal)

  

202,5 kJ

(47,7 kcal)

  

405 kJ

(95,4 kcal)
Tłuszcz, w tym: < 0,10 g < 0,10 g < 0,10 g
- kwasy tłuszczowe nasycone < 0,10 g < 0,10 g < 0,10 g
Węglowodany, w tym: 79 g 11,85 g 23,7 g
- cukry 78,86 g 11,83 g 23,66 g
Białko 0,43 g 0,06 g 0,13 g
Sól 0,12 g 0,02 g 0,04 g
Składniki
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Witamina C 80 mg (100%*) 12 mg (15%*) 24 mg (30%*)
Witamina A 2600 mcg (325%*) 390 mcg (48,8%*) 780 mcg (97,6%*)
Cynk 10,8 mg (108%*) 1,62 mg (16,2%*) 3,24 mg (32,4%*)
Miód 45,33 g 6,80 g
Mleczko pszczele 0,13 g   

0,02 g

0,04 g

Sok malinowy zagęszczony 3,25 g 0,49 g 0,98 g
Ekstrakt z kwiatostanu lipy 0,85 g 0,127 g 0,254 g
Ekstrakt z wiązówki błotnej 0,53 g 0,080 g 0,160 g
Sok zagęszczony z bzu
czarnego

0,39 g 0,059 g 0,117 g

Ekstrakt z kwiatów bzu
czarnego

0,12 g 0,018 g 0,036

Ekstrakt z owoców róży 0,3 g 0,045 g 0,090 g
Ekstrakt z czosnku 0,25 g 0,038 g 0,075 g

* RWS - referencyjna wartość spożycia.

Charakterystyka
Pyramidonek Grypa i przeziębienie Kids - polecany jest do postępowania dietetycznego u dzieci w wieku powyżej 3 lat i dorosłych przy
objawach infekcji, w szczególności takich jak gorączka, dreszcze, nadmierne pocenie i osłabienie organizmu.

Ważne informacje
Produkt zawiera składniki pochodzenia naturalnego, które mogą być przyczyną powstawania osadu.

Stosowanie
Dzieci powyżej 3 roku życia: 5 ml (1 łyżeczka)3 razy dziennie.
Dorośli: 5-10 ml (1-2 łyżeczki) 3 razy dziennie.
Przed użyciem wstrząsnąć.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na salicylany. Spożywać nie
dłużej niż 14 dni następnie zalecana jest 2-tygodniowa przerwa w stosowaniu produktu.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu w temperaturze poniżej 25 st.C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Masa netto
Objętość netto: 100 ml

Producent
Adamed Consumer Healthcare S.A.
Pieńków 149,
05-152 Czosnów

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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