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Sambucol Kids płyn 120 ml
 

Cena: 30,25 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 Kids w postaci płynu od Adamed jest produktem wspomagającym odporność, który przeznaczony jest dla
dzieci w wieku powyżej 3 lat, a także dla młodzieży i osób dorosłych. Na co jest Sambucol Kids? Wskazaniem do stosowania
suplementu diety jest uzupełnienie codziennego zdrowego menu w sok z owoców bzu czarnego, a także w dawkę witaminy C. Owoce
czarnego bzu, po prawidłowej obróbce, przyczyniają się do wzmocnienia odporności w sytuacjach, gdy ta szczególnie poddawana jest
próbom. Suplement diety Sambucol Kids dobrze przyjmować między innymi w sezonie jesienno-zimowym, gdy pogoda sprzyja
infekcjom, a dzieci i dorośli mają większy kontakt z osobami chorymi. Dodatek witaminy C w suplemencie diety Sambucol Kids
dodatkowo wspomaga pracę układu odpornościowego oraz funkcje antywolnorodnikowe.

W opakowaniu znajduje się 120 ml płynu Sambucol Kids. W skład 5 ml płynu (1 łyżeczka) wchodzi 0,95 g soku z owoców bzu czarnego,
a także 32,5 mg (40,6% RWS) witaminy C. Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze, czyli syrop glukozowy i woda, a
także kwas cytrynowy i sorbinian potasu. Zalecane dawkowanie suplementu diety Sambucol Kids u dzieci w wieku 3-6 lat to 1 łyżeczka
płynu przyjmowana 1 raz dziennie, co odpowiada dawce dobowej wynoszącej 5 ml produktu. Dzieciom w wieku powyżej 6 lat należy
podawać 2 łyżeczki płynu Sambucol Kids dziennie, co odpowiada dawce dobowej suplementu diety wynoszącej 10 ml. Pacjenci dorośli
mogą natomiast przyjmować płyn Sambucol Kids w ilości 4 łyżeczek dziennie, co odpowiada dawce dobowej suplementu diety, która
wynosi 20 ml. Płyn Sambucol Kids należy spożywać bezpośrednio z łyżeczki – nie należy go mieszać z innymi płynami i nie powinno się
go po przyjęciu niczym popijać. Nie należy również przyjmować też większej dawki suplementu diety od wskazanej.

Nie każdy może stosować suplement diety Sambucol Kids, gdyż ma on również przeciwwskazania. Nie należy z produktu korzystać,
jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. W przypadku wystąpienia symptomów wskazujących na
reakcję alergiczną po zastosowaniu płynu Sambucol Kids należy suplement diety odstawić i zasięgnąć porady lekarza. Pacjentki
spodziewające się dziecka oraz matki karmiące piersią powinny skonsultować z lekarzem ewentualną możliwość przyjęcia produktu.
Produkt nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 3 lat.

Sambucol Kids to suplement diety i wyłącznie w ten sposób należy go traktować. Produkt nie zastąpi zbilansowanych posiłków i
zdrowego trybu życia, więc nie może być traktowany jako ich substytut. Produkt nie może być stosowany w dawkach przekraczających
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te, które są rekomendowane przez producenta. Ważne jest też prawidłowe przechowywanie suplementu diety Sambucol Kids. Należy
przechowywać go tak, aby nie był widoczny i dostępny dla najmłodszych dzieci. Suplement diety najlepiej przechowywać w
temperaturze pokojowej, poza tym należy pilnować, aby jego opakowanie było dobrze zamknięte i chronione przed wilgocią.

Składniki
syrop glukozowy, woda, sok z owoców bzu czarnego (Sambucus nigra L.), kwas L-askorbinowy (witamina C), regulator kwasowości –
kwas cytrynowy, substancja konserwująca – sorbinian potasu.

1 łyżeczka (5 ml) zawiera:

Sok w owoców bzu czarnego - 0,95 g*
Witamina C - 32,5 mg (40,6% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 120 ml

Charakterystyka
Smabucol Kids zawiera kompozycję składników wspierających pracę układu odpornościowego. witamina C stosowana jest w celu
utrzymania odporności. Sambucol Kids zaleca 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 3. do 6. roku życia: 1 łyżeczka (5 ml) dziennie
Dzieci powyżej 6. roku życia: 2 łyżeczki (10 ml) dziennie.
Dorośli: 4 łyżeczki (20 ml) dziennie
Płyn należy spożyć bezpośrednio, bez popijania i mieszania z innymi płynami.

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

Producent
Wyprodukowano we Francji 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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