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Sambucol Baby x 12 sasz
 

Cena: 26,74 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 sasz

Postać Proszki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Sambucol Baby w postaci proszku w saszetkach, który przeznaczony jest do przygotowywania zawiesiny doustnej, to
produkt od Adamed, który może być stosowany już u niemowląt od 6. miesiąca życia, a także u dzieci starszych, młodzieży i osób
dorosłych. Na co jest Sambucol Baby? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennych posiłków
najmłodszych w składniki, które wspomagają prawidłową pracę układu odpornościowego. W składzie suplementu diety Sambucol Baby
znaleźć można standaryzowany ekstrakt z owoców czarnego bzu, a także witaminę D i witaminę C, które wspomagają odporność.
Produkt szczególnie polecany jest w okresie jesienno-zimowym, jako dodatkowe wsparcie dla układu immunologicznego. Owoce
czarnego bzu wspomagają naturalne funkcje układu odpornościowego oraz procesy antyoksydacyjne organizmu. Witamina C i witamina
D również przyczyniają się do prawidłowej pracy układu odpornościowego, poza tym witamina D wspomaga właściwy wzrost i rozwój
kości.

W opakowaniu o masie netto 26,4 g znajduje się 12 saszetek, każda po 2,2 g proszku Sambucol Baby. W skład każdej saszetki wchodzi
12,2 mg standaryzowanego ekstraktu z owoców bzu czarnego (w tym 1,98 mg polifenoli oraz 1,52 mg antocyjanów), a oprócz tego 32,5
mg (41% RWS) witaminy C oraz 5 µg (100% RWS) witaminy D. Formułę suplementu diety Sambucol Baby uzupełniają składniki
pomocnicze, czyli maltodekstryna. Wskazane przez producenta dawkowanie suplementu diety powinno być przez pacjenta
przestrzegane, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Zaleca się podawanie niemowlętom od 6. miesiąca życia 1 saszetkę Sambucol Baby
dziennie, a dawkowanie u dzieci starszych i pacjentów dorosłych można sprawdzić na opakowaniu. Nie należy przekraczać
rekomendowanych przez producenta dawek suplementu diety. Aby prawidłowo podać dziecku suplement diety Sambucol Baby, należy
zawartość saszetki rozpuścić w niewielkiej ilości (wystarczy ½ szklanki) letniej wody. Produkt należy podać dziecku bezpośrednio po
przygotowaniu.

Suplement diety Sambucol Baby ma przeciwwskazania, czyli nie każdemu dziecku można go podawać. Produkt nie powinien być
podawany dzieciom z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. Nie należy też podawać go dzieciom w wieku poniżej 6.
miesiąca życia. Suplement diety nie powinien być łączony z innymi medykamentami dostarczającymi do organizmu witaminę D.

Sambucol Baby jest suplementem diety i wyłącznie tak należy go traktować. Produkt nie zastąpi zdrowej diety i zdrowego życia, więc
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nie powinien być traktowany jako ich zamiennik. Zawsze należy przestrzegać rekomendowanej dawki suplementu diety – nie można
przyjmować dawek większych produktu od wskazanych. Dopilnować należy również prawidłowego sposobu stosowania Sambucol
Baby. Produkt należy też prawidłowo przechowywać. Przede wszystkim należy tak go zabezpieczyć, aby nie był widoczny i dostępny dla
najmłodszych dzieci. Saszetki z proszkiem Sambucol Baby należy przechowywać w temperaturze pokojowej, zabezpieczając je przed
niekorzystnym działaniem wilgoci.

Składniki
maltodekstryna, kwas L-askorbinowy (witamina C), standaryzowany ekstrakt z owoców bzu czarnego, cholekalcyferol (witamina D).

1 saszetka zawiera:

Standaryzowany ekstrakt z owoców bzu czarnego - 12,2 mg*, w tym:
polifenole - 1,98 mg*
antocyjany - 1,52 mg*

Witamina C - 32,5 mg (41% RWS)
Witamina D - 5 µg (200 j.m.)(100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
26,4 g (12 saszetek po 2,2 g)

Charakterystyka
Sambucol Baby zawiera kompozycję składników wspierających pracę układu odpornościowego. Ekstrakt z owoców bzu czarnego,
witamina C oraz D stosowane są w celu utrzymania odporności. Sambucol baby poleca się stosować przede wszystkim w okresie
jesienno-zimowym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią nie powinny przyjmować produktu bez
konsultacji ze specjalistą.

Stosowanie
Dzieci powyżej 6.miesiąca życia: 1 saszetka dziennie
Dzieci powyżej 3. do 12 roku życia: 1 saszetka dwa razy dziennie
Dzieci powyżej 3. do 12 roku życia: 1 saszetka trzy razy dziennie
Zawartość saszetki rozpuścić w niewielkiej ilości letniej wody (ok. pół szklanki). Spożyć bezpośrednio po przegotowaniu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Wyprodukowano w Bośni i Hercegowinie dla:
PharmaCare Europe Ltd. West Sussex, RH10 9NQ, Wielka Brytania
Dystrybutor:
Adamed Pharma S.A. Pieńków , Ul.Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów Polska

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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