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Pyrosal KID syrop 100 ml
 

Cena: 17,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Syropy

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
sacharoza, woda oczyszczona, wyciąg płynny złożony z kwiatu lipy (Tiliae flos) (40%), kwiatu bzu czarnego (Sambuci flos) (40%) i
korzenia prawoślazu (Althaeae radix) (20%) standaryzowany na rutozyd, naturalny koncentrat z owoców czarnej porzeczki (Ribes nigrum
L.), wyciąg suchy z owoców aceroli (Malpighia glabrae fructus), wyciąg płynny z owoców bzu czarnego (Sambucus nigra L.)
standaryzowany na antocyjany i polifenole.

1 łyżeczka zawiera:

Wyciąg z lipy, bzu czarnego i prawoślazu - 820 mg*
w tym: rutozyd - 2 mg*

Wyciąg z bzu czarnego - 30 mg*, w tym:
antocyjany - 1,3 mg*
polifenole - 1,8 mg*

Wyciąg z aceroli (25% witaminy C) - 40 mg (=10 mg witaminy C) (12,5 % RWS)
Naturalny koncentrat z czarnej porzeczki - 330 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 100 ml

Charakterystyka

Zawarte w syropie witamina C oraz wyciąg z owoców bzu czarnego wspomagają układ odpornościowy, wpływając korzystnie
na równowagę sił obronnych organizmu.
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Wyciągi z kwiatostanu lipy i kwiatu bzu czarnego wspierają fizjologiczny proces pocenia się.
Wyciągi z korzenia prawoślazu oraz kwiatostanu lipy wpływają kojąco na śluzówkę gardła, wspierając zdrowe funkcjonowanie
dróg oddechowych.
Zawiera naturalną witaminę C
Zawiera naturalny rutozyd
Zawiera wyciąg płynny z owoców bzu czarnego, podwójnie standaryzowany na zawartość polifenoli i antocyjanów.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci od 3 do 5 lat: 1 łyżeczka (5 ml) 3 razy dziennie
Dzieci od 6 do 12 lat: 1 łyżeczka (5 ml) 4 razy dziennie

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Producent
Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A., ul. Św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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