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Sampelo kids 120 ml
 

Cena: 29,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Syropy

Producent KROTEX-POLAND

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
woda oczyszczona, substancja słodząca: sacharoza, substancja słodząca: fruktoza, substancja słodząca: glukoza bezwodna, ekstrakt z
owoców czarnego bzu (Sambucus nigra), ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides), kwas L-askorbinowy
(witamina C), glukonian cynku (cynk), substancja konserwująca: benzoesan sodu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat:
aromat truskawkowy, aromat: aromat malinowy, aromat: aromat cytrynowy

Wartość odżywcza w 10 ml

energia (kJ/kcal) 107,6kJ/25,4kcal
białko (g) 0,00
węglowodany (g) 6,36
cukry (g) 6,30
tłuszcz (g) 0,00
kwasy tłuszczowe nasycone (g) 0,00
błonnik (g) 0,00
sód (g) 0,00
ekstrakt z owoców czarnego bzu, Sambucus nigra, DER 1,1-1,4:1 (mg) 100
kwas l-askorbinowy (mg) (witamina C) 60,00
ekstrakt z pelargonii afrykańskiej, Pelargonium sidoides, DER 4:1 (mg) 40,00
glukonian cynku (cynk) (mg) 21,00

Masa netto
opakowanie zawiera 120 ml syropu

Charakterystyka
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Do postępowania dietetycznego:
w infekcjach bakteryjnych;
w infekcjach wirusowych;
podczas grypy;
w stanach przedgrypowych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia:

w infekcjach bakteryjnych, wirusowych: dzieci od 3. do 6. roku życia 5 ml – 10 ml (1-2 łyżeczki) dwa razy dziennie; dzieci od 7. do
12. roku życia: 10 ml – 15 ml (2-3 łyżeczki) dwa razy dziennie
w celu wzmocnienia organizmu w okresach zwiększonego ryzyka infekcji: dzieci od 3. do 6. roku życia 5 ml (1 łyżeczka) dziennie;
dzieci od 7. do 12. roku życia: 10 ml (2 łyżeczki) dziennie

Sposób użycia
Sampelo® kids należy spożyć bezpośrednio doustnie. Nie należy popijać i mieszać preparatu z innymi płynami

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.

Producent
KROTEX PHARM Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Dostępna 56, 01-490 Warszawa

Ważne informacje
Produkt jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego. Należy go przyjmować pod nadzorem
lekarza.

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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