SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Sampelin syrop 120 ml
Cena: 34,05 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

120 ml

Postać

Syropy

Producent

LEK-AM

Rodzaj rejestracji

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
Syrop glukozowo-fruktozowy, woda, ekstrakt z owoców bzu czarnego, ekstrakt z owoców aceroli, ksyiitoi - substancja słodząca,
zagęszczony sok aroniowy, ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej, kwas cytrynowy - regulator kwasowości, benzoesan sodu substancja konserwująca, aromat malinowy. Wartość odżywcza
100 ml
10 ml
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Wartość energetyczna (kJ / kcal)

1056 kJ / 249 kcal

106 kJ / 25 kca

Białko

<0,5 g

0g

Weglowodany, w tym:

59 g

6g

cukry

59 g

6g

Tłuszcze, w tym:

<0,5 g

0g

nasycone kwasy tłuszczowe

<0,5 g

0g

Błonnik pokarmowy

<0,5 g

0g

Sól

<0,1 g

0g

Ekstrakt z owoców bzu czarnego

19,8 mg

1,98 mg

Ekstrakt z owoców aceroli, w tym:

800 mg

80 mg

witamina C

320 mg

32 mg*
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Ksylitol

650 mg

65 mg

Ekstrakt z korzenia pelargonii
afrykańskiej

300 mg

30 mg

* RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Masa netto
Objętość netto: 120 ml.
Charakterystyka
Syrop o smaku malinowym przeznaczony dla dzieci powyżej 2 roku życia.
Preparat do postępowania dietetycznego w stanach:
przeziębienia
grypy
Składniki syropu wspomagają organizm w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
Zaleca się podawanie preparatu u dzieci powyżej 2 roku życia: 1 łyżeczka (5 ml) 2 razy na dobę, w godzinach porannych i wczesno
popołudniowych.
Syrop należy wstrząsnąć przed spożyciem. Do produktu dołączona jest łyżeczka z miarką, pozwalająca na precyzyjne odmierzenie i
podawanie syropu.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w ciemnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Producent
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Ostrzykowizna 14A
05-170 Zakroczym
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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