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Sambucol Junior preparat w płynie dla dzieci powyżej 6 roku
życia i dorosłych 120 ml
Cena: 25,98 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Produkt dostępny

Opakowanie

120 ml

Postać

Płyny doustne

Producent

ADAMED

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
syrop glukozowy, sok z owców bzu czarnego , woda, kwas L-askorbinowy (witamina C), aromat malinowy, regulator kwasowości - kwas
cytrynowy, glukonian cynku (cynk), substancja konserwująca:sorbinian potasu.
2 łyżeczki (10 ml) zawiera:
Sok z owców bazu czarnego 3,8 g*
Witamina C 110 mg*
Cynk 2,6 mg*
* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
Masa netto
120 ml
Charakterystyka
Sambucol® Junior zawiera kompozycję składników wspierających pracę układu odpornościowego. Witamina C i cynk
stosowane są w celu utrzymania odporności.
Sambucol® Junior zaleca się stosować przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym. Sambucol® Junior zawiera kompozycję
składników wspierających pracę układu odpornościowego.
Owoce czarnego bzu, witamina C i cynk stosowane są w celu utrzymania odporności.
Witamina C i cynk pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz wspierają ochronę komórek przed
stresem oksydacyjnym.
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Owoce czarnego bzu wpływają pozytywnie na organizm w okresach wymagających wsparcia odporności np. jesiennozimowych. Wykazują właściwości antyoksydacyjne, wspomagając naturalne funkcje układu odpornościowego.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
Dzieci powyżej 6 do 18 roku życia:
2 łyżeczki (10 ml) dziennie
Dorośli:
4 łyżeczki (20 ml) 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
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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