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Sambucol Extra Strong płyn 120 ml
 

Cena: 28,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Płyny doustne

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Sambucol Extra Strong w postaci płynu jest preparatem z aż 9 składnikami czynnymi, który przeznaczony jest dla
pacjentów dorosłych. Na co jest Sambucol Extra Strong? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest wzbogacenie
zbilansowanych posiłków w kompozycję składników, które wspomagają pracę układu odpornościowego. W składzie suplementu diety
znaleźć można między innymi sok z owoców czarnego bzu, a oprócz tego witaminy i minerały, w tym kwas foliowy, selen, cynk, miedź,
witaminę A, witaminę C, a dodatkowo witaminę D i witaminę B6. Suplement diety szczególnie polecany jest w okresach, gdzie wsparcie
systemów odpornościowych organizmu może być szczególnie przydatne. Mowa między innymi o okresie jesienno-zimowym lub
stanach osłabienia układu immunologicznego.

W opakowaniu znajduje się 120 ml płynu Sambucol Extra Strong. W skład 15 ml suplementu diety wchodzi 5,7 g soku z owoców
czarnego bzu, 125 µg (16% RWS) witaminy A, 15 µg (300% RWS) witaminy D, 218 mg (273% RWS) witaminy C, 2,1 mg (150% RWS)
witaminy B6, 300 µg (150% RWS) kwasu foliowego, a dodatkowo 22,5 mg (225% RWS) cynku, 1,5 mg (150% RWS) miedzi oraz 150 µg
(273% RWS) selenu. Owoce czarnego bzu wspomagają pracę układu odpornościowego w okresach wymagających szczególnego
wsparcia, poza tym ich składniki wspomagają procesy antyoksydacyjne. Witamina C, D, A i B6, a także kwas foliowy, selen, cynk i miedź
również wspomagają funkcjonowanie układu odpornościowego, a dodatkowo selen, witamina C, miedź i cynk przyczyniają się do
ochrony antyoksydacyjnej komórek. Składniki pomocnicze suplementu diety to syrop glukozowy, woda, aromat malinowy i kwas
cytrynowy, a także sorbinian potasu.

Suplement diety Sambucol Extra Strong należy stosować, przestrzegając zaleceń producenta, w tym szczególnie co do dawkowania
wyrobu. Rekomendowane dawkowanie produktu dla osób dorosłych to 15 ml płynu dziennie. Nie należy przekraczać rekomendowanej
dawki dziennej suplementu diety. Nie każdy może też stosować suplement diety Sambucol Extra Strong. Przeciwwskazaniem jest
nadwrażliwość na składniki produktu. W przypadku wystąpienia u pacjenta objawów nadwrażliwości na składniki produktu po
zastosowaniu płynu doustnego Sambucol Extra Strong należy zrezygnować z dalszego przyjmowania suplementu diety i skonsultować
się z lekarzem. Suplement diety przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych, więc nie należy podawać go dzieciom i młodzieży.

Suplementu diety Sambucol Extra Strong nie można traktować jak zamiennika zbilansowanych posiłków i zdrowego trybu życia,
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ponieważ w żadnym wypadku nie może ich zastąpić, a może jedynie je uzupełniać. Nie należy przyjmować też dawek większych
suplementu diety od wskazanych, gdyż nie przyczyni się to do zwiększenia siły działania produktu. Wyrób Sambucol Extra Strong
powinien być również prawidłowo przechowywany. Należy umieścić go tam, gdzie będzie niewidoczny i niedostępny dla dzieci. Płyn
Sambucol Extra Strong można przechowywać w temperaturze pokojowej, jednak zawsze należy pilnować, aby jego opakowanie było
szczelnie zamknięte.

Składniki
syrop glukozowy, sok z owoców bzu czarnego (Sambucus nigra L.), woda, kwas L-askorbinowy (witamina C), aromat malinowy, regulator
kwasowości – kwas cytrynowy, substancja konserwująca – sorbinian potasu, glukonian cynku (cynk), chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6), siarczan miedzi II (miedź), barwnik- karoteny, kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), selenian (IV) sodu (selen),
cholekalcyferol (witamina D).

3 łyżeczki (15 ml) zawierają:

Sok z owoców bzu czarnego - 5,7 g*
Witamina D - 15 µg (300% RWS)
Witamina C - 218 mg (273% RWS)
Witamina B6 - 2,1 mg (150% RWS)
Kwas foliowy - 300 µg (150% RWS)
Cynk - 22,5 mg (225% RWS)
Miedź - 1,5 mg (150% RWS)
Witamina A - 125 µg (16% RWS)
Selen - 150 µg (273% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
120 ml

Charakterystyka

Owoce czarnego bzu mają korzystny wpływ na organizm w okresach wymagających wsparcia odporności np. jesienno-
zimowych. Wspomagają naturalne funkcje układu odpornościowego.
Witaminy A, C, D, B6, cynk, kwas foliowy, miedź i selen, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Dodatkowo witamina C, cynk, miedź i selen pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Przeciwwskazania
Preparat nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18. roku życia oraz osób z alergią bądź nietolerancją na którykolwiek ze składników
produktu. Nie zaleca się równoczesnego stosowania innych produktów zawierających cynk i selen.Kobiety w ciąży i karmiące piersią nie
powinny przyjmować produktu bez konsultacji ze specjalistą.

Stosowanie
15 ml dziennie
15ml =3 łyżki do herbaty

Przechowywanie
Sambucol należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu trzymać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym
miejscu. Jeżeli zamknięcie jest uszkodzone lub brak jest zamknięcia nie należy używać preparatu. Przechowywać w sposób niedostępny
dla małych dzieci.

Producent
PharmaCare Europe Ltd. West Sussex, RH10 9NQ, Wielka Brytania
Informacji o produkcie udziela:
Adamed Consumer Healthcare S.A. Pieńków 149, 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
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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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