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Sambucol immuno forte 120 ml
 

Cena: 42,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Syropy

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
syrop glukozowy, woda oczyszczona, ekstrakt z owoców czarnego bzu, kwas L-askorbinowy (witamina C), glukonian cynku, aromat
malinowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancja konserwująca: sorbinian potasu.

Zawiera cukry.

Wartość odżywcza (w 10 ml syropu):

Wartość energetyczna - 116,4 kJ (27,8 kcal)
Tłuszcz - 0 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0 g
Węglowodany - 6,9 g
w tym cukry - 6,95 g
Błonnik - 0 g
Białko - 0,04 g
Sód - 0 g
Ekstrakt z owoców czarnego bzu - 3,8 g*
Witamina C - 110 mg (137% RWS)
Cynk - 2,6 mg (26% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 120 ml.
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Charakterystyka
Sambucol® jest wskazany do postępowania dietetycznego w stanach:

grypy
przeziębienia
w profilaktyce grypy

w celu wspomagania naturalnych funkcji układu immunologicznego

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią nie powinny przyjmować preparatu bez wyraźnego zalecenia lekarza.

Stosowanie
W stanach grypy i przeziębienia: Dzieci powyżej 12. roku życia i dorośli: 10 ml (dwie łyżeczki) cztery razy dziennie.
W celu wzmocnienia organizmu w okresach zwiększonego ryzyka infekcji: Dzieci powyżej 12. roku życia i dorośli: 10 ml (dwie łyżeczki)
dziennie.

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
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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