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Solkids tussi syrop dla dzieci powyżej 3 roku 150 ml
 

Cena: 39,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Syropy

Producent SEQUOIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Miód (74%), ekstrakt z młodych pędów świerku (20%), ekstrakt z tymianku, witamina A, ekstrakt z mięty pieprzowej, olejek eukaliptusowy,
witamina C

Masa netto
opakowanie zawiera 150 ml syropu

Charakterystyka

SOLkids TUSSI to preparat do postępowania dietetycznego:
w stanach kaszlu mokrego i suchego i niedrożnych zatok;
w celu wspomagania naturalnej odporności.

Bezpiecznym i skutecznym sposobem na kaszel jest stosowanie syropów na bazie naturalnych substancji, takich jak: miód oraz
roślinne wyciągi z tymianku i młodych pędów świerku. Kaszel spowodowany jest uszkodzeniem błony śluzowej, dlatego bardzo
ważne jest, by syrop nie zawierał w swoim składzie drażniących konserwantów, alkoholu, barwników, sztucznych aromatów i
substancji słodzących.
SOLkids TUSSI to:

naturalnie gęsty i słodki syrop stworzony specjalnie dla dzieci już powyżej 3. roku życia;
kompozycja specjalnie dobranych składników, które pomagają zmniejszyć częstość i intensywność kaszlu (zarówno
mokrego jak i suchego)oraz wspomagają prawidłowe funkcjonowanie zatok. Skuteczność działania składników została
potwierdzona wieloma publikacjami naukowymi.

SOLkids TUSSI zawiera:
Naturalny miód (74%), który zmniejsza uczucie suchości w gardle, pomaga w nawilżaniu błon śluzowych oraz wpływa
korzystnie na zdrowie układu oddechowego.Dodatkowo miód działa antybakteryjniei wzmacnia organizm poprawiając
jego naturalną odporność przed infekcjami.
Ekstrakt z tymianku, który ma działanie antyoksydacyjne, co wpływa na jego aktywność przeciwzapalną.Dodatkowo
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poprzez wspomaganie ruchu rzęsek nabłonka ułatwia odkrztuszanie.
Ekstrakt z młodych pędów świerku (20%), który od lat jest stosowany w stanach kaszlu mokrego i suchego. Dodatkowo,
dzięki zawartości olejków eterycznych, wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie zatok nosowych.
Witaminę C, która jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Dodatkowo wpływa kojąco
na gardło.
Witaminę A, która pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych
Olejek eukaliptusowy i miętę, które zawierają substancje eteryczne, korzystnie wpływające na oddychanie. Dodatkowo
pozostawiają uczucie świeżości.

Przeciwwskazania
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Miodu nie należy podawać dzieciom poniżej 1. roku życia. Nie stosować,
gdy występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie

Zalecana dzienna porcja: 5 ml 3-4 razy dziennie. W zależności od indywidualnego zapotrzebowania lekarz może wskazać inną
porcję do dziennego spożycia. Wstrząsnąć przed użyciem. Syrop należy spożyć bezpośrednio doustnie. Nie należy mieszać
preparatu z innymi płynami. Nie należy popijać bezpośrednio po spożyciu.
Jeżeli objawom kaszlu towarzyszy zapalenie gardła można dodatkowo przyjmować suplement diety SOLkids GARDŁO. Syrop
SOLkids TUSSI i suplement diety SOLkids GARDŁO należy podawać w odstępie co najmniej 30 minut.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.
Syrop należy zużyć w ciągu 3 miesięcy po otwarciu.

Producent
Sequoia Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74N, 03-289 Warszawa

Ważne informacje
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza. Nie stanowi
wyłącznego źródła pożywienia. Produkt stanowi częściowe źródło pożywienia. Dzienna porcja substancji nie może być osiągnięta
jedynie poprzez zmianę normalnej diety.

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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