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Sanostol immuno 150 ml
 

Cena: 31,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Syropy

Producent TAKEDA PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
sacharoza, woda, wyciąg z owoców bzu czarnego, koncentrat soku truskawkowego, wyciąg z owoców dzikiej róży - źródło witaminy C,
cynk (glukonian cynku), substancja konserwująca - sorbinian potasu.

5 ml zawiera:

wyciąg z owoców bzu czarnego - 450 mg*
wyciąg z owoców dzikiej róży - 60 mg*

w tym witamina C - 20 mg (25% RWS)
cynk - 1,5 mg (15% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 150 ml

Charakterystyka
Sanostol Immuno to preparat dla dzieci powyżej 3 roku życia, zawierający wyciągi z owoców bzu czarnego i dzikiej róży oraz cynk, które
korzystnie wpływają na układ odpornościowy organizmu.
Sanostol Immuno jest szczególnie polecany jesienią i zimą, czyli w okresach zwiększonego zapotrzebowania na składniki odżywcze
wspierające odporność.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Dzieci powyżej 3 roku życia, młodzież oraz osoby dorosłe:
od 1 do 2 razy dziennie po 5 ml.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i
wilgocią.

Producent
Takeda Polska Sp. z o.o.
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa

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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