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Scorbolamid Kids Hot x 8 sasz
 

Cena: 15,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 8 sasz

Postać Proszki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Scorbolamid Kids Hot w postaci saszetek z proszkiem do rozpuszczenia w ciepłej wodzie jest produktem, który można
podawać już dzieciom od 3. roku życia. W jego składzie nie znajduje się cukier, więc można podawać go również diabetykom. Suplement
diety zawiera natomiast ksylitol, który przyczynia się do przeciwdziałania demineralizacji zębów.

Na co jest Scorbolamid Kids Hot? Wskazaniem do stosowania suplementu diety od Polpharma jest chęć uzupełnienia codziennej diety
w składniki wspomagające pracę układu odpornościowego. Stosowanie przez dzieci suplementu diety Scorbolamid Kids Hot jest
szczególnie wskazane w okresie przeziębieniowym. Suplement diety zawiera specjalnie opracowaną kompozycję aż 7 składników
aktywnych, które wspomagają dziecięcy układ odpornościowy, przyczyniając się też do prawidłowego funkcjonowania układu
oddechowego. W skład produktu wchodzą między innymi ekstrakty z czarnego bzu i kwiatostanu lipy. Czarny bez wspomaga funkcje
antyoksydacyjne organizmu, a kwiatostan lipy przyczynia się do działania napotnego.

W opakowaniu o masie netto 24 g znajduje się 8 saszetek Scorbolamid Kids Hot. W skład 2 saszetek suplementu diety wchodzi 1600
mg owocu czarnego bzu (jako ekstrakt), 800 mg kwiatostanu lipy (jako ekstrakt), 80 mg (100% RWS) witaminy C i 20 mg rutyny, a poza
tym 10 mg (100% RWS) cynku, 250 mg koncentratu z aronii oraz 250 mg koncentratu z malin. Skład suplementu diety uzupełniają
substancje pomocnicze: sorbitol, ksylitol, kwas cytrynowy, koncentrat z buraka czerwonego, dwutlenek krzemu, sukraloza, a także sole
magnezowe kwasów tłuszczowych. Przed podaniem suplementu diety Scorbolamid Kids Hot dziecku należy dokładnie zapoznać się z
informacjami zawartymi w ulotce dołączonej do opakowania. Wskazane przez producenta dawkowanie Scorbolamid Kids Hot powinno
być przestrzegane. Zaleca się podawanie dzieciom 2 saszetek proszku Scorbolamid Kids Hot dziennie. Przed podaniem proszek
powinien być rozpuszczony w połowie szklanki ciepłej wody. Rekomendowane dawkowanie Scorbolamid Kids Hot nie powinno być
przekraczane.

Nie wszystkim dzieciom można podawać suplement diety Scorbolamid Kids Hot, gdyż istnieją ku temu pewne przeciwwskazania.
Produkt nie powinien być przyjmowany przez dzieci z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. Suplementu nie należy też
podawać dzieciom w wieku poniżej 3. roku życia. Suplementu diety Scorbolamid Kids Hot nie należy traktować jako zamiennika
zdrowego trybu życia i zbilansowanych posiłków, ponieważ nie może ich zastąpić. Dziecku nie można podawać większej dawki
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suplementu diety Scorbolamid Kids Hot dziennie niż wskazał producent. Choć Scorbolamid Kids Hot może być stosowany już przez
dzieci od 3. roku życia, powinien być zawsze przyjmowany pod nadzorem osoby dorosłej. Oznacza to, że należy przechowywać go w
takim miejscu, aby dzieci go nie widziały i nie miały do niego dostępu. Suplement diety należy trzymać w ciemnym, suchym miejscu,
gdzie panuje temperatura pokojowa.

Składniki
substancje słodzące: sorbitol, ksylitol, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, koncentrat soku z aronii, koncentrat soku z malin (5%),
ekstrakt z kwiatostanu lipy, ekstrakt z owoców czarnego bzu, witamina C (kwas L-askorbinowy), koncentrat z buraka czerwonego,
mleczan cynku, rutyna, aromat malinowy (0,2%), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja słodząca: sukraloza,
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

2 saszetki (zalecana dzienna porcja) zawierają:

Owoc czarnego bzu (jako ekstrakt) - 1600 mg*
Kwiatostan lipy (jako ekstrakt) - 800 mg*
Witamina C - 80 mg (100% RWS)
Rutyna - 20 mg*
Cynk - 10 mg (100% RWS)
Koncentrat z aronii - 250 mg*
Koncentrat z malin - 250 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
24 g (8 saszetek po 3 g)

Charakterystyka
Preparat jest przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia, gdy organizm potrzebuje szczególnego wsparcia odporności w okresie
przeziębieniowym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci powyżej 3 roku życia: 2 saszetki dziennie. Proszek rozpuścić w ½ szklanki ciepłej wody.

Przechowywanie
Chronić przed światłem i wilgocią. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci w temperaturze do 25 °C.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
83-200 Starogard Gdański
Ul. Pelplińska 19

Ważne informacje
Bez dodatku cukrów. Może być stosowany przez diabetyków.
Zawiera ksylitol, który przeciwdziała demineralizacji zębów.

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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