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Sambucol junior x 20 pastylek
 

Cena: 31,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 pastylek

Postać Pastylki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z owoców czarnego bzu, witamina C (kwas L-askorbinowy), glukonian cynku, miód, guma arabska, woda oczyszczona, aromat
czarnej porzeczki, olej roślinny, substancje słodzące: maltitol, sorbitol, glikozydy stewiolowe; nośnik: wosk pszczeli.

Masa netto
Opakowanie zawiera: 20 pastylek po 2 g.
Masa netto: 40 g.

Charakterystyka

Sambucol zawiera Antivirin - aktywny składnik wyizolowany z owoców czarnego bzu, który wspomaga organizm w stanach
zwiększonego ryzyka infekcji wirusowej.
Witamina C i cynk dodatkowo pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Miód jest cennym składnikiem odżywczym zawierającym substancje, które pozytywnie wpływają na wzmocnienie organizmu.
Miód jest od lat stosowany w schorzeniach układu oddechowego.
Sambucol Junior w unikalnej formie smacznych żelowych pastylek dodatkowo łagodzi i nawilża gardło.

Sambucol jest wskazany do postępowania dietetycznego w stanach przedgrypowych, grypy i przeziębienia w celu wspomagania
naturalnych funkcji układu immunologicznego. Podawanie preparatu zaleca się również w celu ochrony organizmu w okresach
zwiększonego ryzyka infekcji.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
W stanach grypy i przeziębienia oraz łagodzenia stanów zapalnych gardła:
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dzieci od 6 do 12 roku życia: 1 pastylka 4-6 razy dziennie
dzieci powyżej 12 roku życia: 1 pastylka 6-8 razy dziennie
Ssać powoli po 1 pastylce, najlepiej pomiędzy posiłkami.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
dostępem światła i wilgoci.

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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