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Solbetan syrop 150 ml (smak malinowy)
 

Cena: 33,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Syropy

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Solbetan w postaci syropu o smaku malinowym od Solinea może być podawany dzieciom już od 2. roku życia, a także
młodzieży i pacjentom dorosłym. W składzie produktu nie znajduje się cukier, natomiast znaleźć w nim można naturalne składniki – w
tym witaminę D oraz beta-glukan. Na co jest syrop Solbetan? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest chęć uzupełnienia
zdrowych posiłków w składniki wspomagające funkcjonowanie układu odpornościowego – profilaktycznie lub podczas choroby. Syrop
Solbetan jest szczególnie polecany w okresach obniżonej odporności, poza tym może być pomocny w przypadku niedoborów witaminy
D3. Funkcją suplementu diety Solbetan jest nie tylko wspomaganie prawidłowej pracy układu odpornościowego, ale również wspieranie
utrzymania zdrowych kości oraz zębów. Beta-glukan zawarty w syropie Solbetan to naturalne polisacharydy, które pozyskuje się w
procesie ekstrakcji ze ścian komórkowych drożdży – mają one szeroką aktywność biologiczną.

W opakowaniu znajduje się 150 ml syropu Solbetan. W skład 5 ml syropu wchodzi 50 mg beta-1,3/1,6-D-glukanu z drożdży
Saccharomyces cerevisiae oraz 25 µg (500% RWS) witaminy D (cholekalcyferol). Formułę suplementu diety uzupełniają składniki
pomocnicze, czyli woda, ksylitol, aromat naturalny malinowy, aromat, guma ksantanowa, sorbinian potasu, benzoesan sodu, kwas
cytrynowy, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych oraz karmina. Suplement diety Solbetan należy stosować zgodnie z zaleceniami
producenta, chyba że lekarz wskaże inaczej. Każdorazowo przed odmierzeniem odpowiedniej dawki produktu wstrząsnąć
opakowaniem. Zalecane dawkowanie syropu Solbetan u dzieci w wieku 2–10 lat to 5 ml syropu podawane z częstotliwością 1 razu
dziennie. Syrop najlepiej przyjmować w czasie posiłku. Rekomendowane dawkowanie Solbetan u dzieci powyżej 11. roku życia, a także
młodzieży i pacjentów dorosłych to natomiast 10 ml syropu przyjmowane raz dziennie, najlepiej w czasie posiłku. Nie należy
przekraczać rekomendowanych dawek suplementu diety. Przyjęcie go w dawkach nadmiernych może mieć efekt przeczyszczający.

Nie wszyscy pacjenci powinni stosować suplement diety Solbetan. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego
składników. Jeśli po zastosowaniu syropu wystąpią objawy alergiczne, należy go odstawić i skonsultować się z lekarzem. Suplement
diety nie powinien być też podawany dzieciom w wieku poniżej 2 lat. Zanim pacjent zacznie stosować suplement diety Solbetan
powinien wykonać badanie 25-(OH)D z krwi oraz skonsultować otrzymane wyniki z lekarzem.

Syrop Solbetan jest suplementem diety, co oznacza, że nie można traktować go jako zamiennika zdrowej diety i zbilansowanego trybu
życia. Produkt powinien być stosowany w dawkach nie większych od wskazanych, a dodatkowo wymaga bezpiecznego
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przechowywania – w tym szczególnie zabezpieczenia, tak aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci. Nieotwarty syrop może być
przechowywany w temperaturze pokojowej, jednak po otwarciu należy przechowywać go w lodówce i zużyć w ciągu 30 dni.

Składniki
woda, substancja słodząca: ksylitol, beta-1,3/1,6-D-glukan, aromat naturalny malinowy, aromat, witamina D (cholekalcyferol), substancja
zagęszczająca: guma ksantanowa, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, aromat, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, barwnik: karmina

5 ml zawiera:

Beta-1,3/1,6-D-glukan z drożdży Saccharomyces cerevisiae - 50 mg*
Witamina D (cholekalcyferol) - 25 µg (500% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 150 ml

Charakterystyka

Preparat polecany:
w okresach obniżonej odporności
w niedoborach witaminy D3

-- w okresie infekcji

profilaktycznie, w celu wzmocnienia odporności
Syrop dla dzieci od 2 roku życia o smaku malinowym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
O ile lekarz nie zaleci inaczej, przyjmować w następujący sposób:
Dzieci od 2 do 10 roku życia: 5 ml podczas posiłku 1 raz dziennie.
Dzieci powyżej 11 roku życia i dorośli: 10 ml podczas posiłku 1 raz dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, poniżej 25 °C. Po otwarciu przechowywać w lodówce, nie dłużej niż 30 dni. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Solinea Sp. z o.o. Sp.K.
Elizówka 65, hala I
21-003 Ciecierzyn, 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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